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  :ملخص الدراسة
  

الدراسة االتجاهات نحو الدراسة وعالقتها بعادات االستذكار لدى طـالب   عنوان كان
  :ومن بين األهداف التي تسعى لها الدراسة  الثانويات التخصصية بمدينة المرج

ـ الكشف عن طبيعة العالقة بين االتجاهات نحو الدراسة و عادات االستذكار لدى عينـة    1 
  .الدراسة 

نحو الدراسة لدى عينـة   تاالتجاها مستوى في) إناث /ذكور(لنوع وفقا ل معرفة الفروق ـ  2
   .الدراسة

عادات االسـتذكار لـدى عينـة    مستوى في ) إناث /ذكور(لنوع ل وفقا  ـ معرفة الفروق  3
    .الدراسة 

االتجاهات نحو الدراسة لـدى  مستوى في ) أدبي /علمي(لتخصص ل وفقا فروقالمعرفة  ـ  4
  .عينة الدراسة 

عادات االستذكار لدى عينـة  مستوى في ) أدبي /علمي(لتخصص ل وفقا فروقالمعرفة  ـ  5
  .الدراسة 

ب ، وتمثل مجتمع الدراسة في طـال  االرتباطي  المنهج الوصفياستخدم الباحث ، و
و طالبـة  مـن عـدد     طالبـا ) 165(وبلغ حجم العينة  ينة المرج ،دالتخصصية بم اتالثانوي

منهم  ، طالبة) 100(طالبا و  )65(منهم  ، طالبا و طالبة ) 3200(المجتمع األصلي الذي بلغ 
تم اختيـارهم  و ، ةاألدبيالتخصصات  ةمن طلب) 110(و  ةالعلميالتخصصات  ةمن طلب) 55(

عبـد  الدراسة في مقياس االتجاهات نحو الدراسة لفـاتن   أدواتتمثلت و بالطريقة العشوائية ،
  )، كثيـرا أحيانانادرا ، (هي  وأمام كل عبارة ثالث بدائلعبارة ) 50(والذي يتكون من  حالفتا

وأمام كل عبـارة  عبارة ) 72(والذي يتكون من  و مقياس عادات االستذكار لحمدي الفرماوي
  .)أبدا نادرا ، ،أحيانادائما، (هي أربع بدائل 

  :تمثلت في اإلحصائيةاستخدم الباحث طرقا متعددة في المعالجات 
  المعياري حساب المتوسط الحسابي و االنحراف  - 1 
  )ت(اختبار  - 2 
  معامل ارتباط بيرسون  - 3

  :النتائج التالية  إلىوتوصلت الدراسة 
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وفقا  بين االتجاهات نحو الدراسة وعادات االستذكار إحصائيةذات داللة  عالقةال توجد  ـ  1
عنـد  في حين كانت العالقة قوية و دالـة   كذلك لدى طالب القسم األدبي) إناث/ذكور(للنوع 

  .)0.01(عند مستوى معنوية ) 0.567(العلمي ولها داللة إحصائية  طالب  القسم
  .في االتجاهات نحو الدراسة واإلناثبين الذكور  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  الـ  2
  .في عادات االستذكار واإلناثبين الذكور  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة    الـ  4
توجد فروق ذات داللة إحصائية وفقا للتخصص في االتجاهات نحو الدراسـة لصـالح    ـ  3

وطالبات المسار العلمي يتفوقون علـى طـالب و طالبـات    طالب  إنأي  التخصص العلمي 
عند مستوى معنوية  )0.008(المسار األدبي في االتجاهات نحو الدراسة ولها داللة إحصائية 

)0.01(.  
في  األدبيطالب وطالبات المسار  و طالب وطالبات المسار العلمي ال توجد فروق بينـ   5

  .االستذكارعادات 
  
مجموعة مـن التوصـيات وكـذلك مجموعـة مـن       إلىتوصل الباحث في نهاية الدراسة  و

  .المجالالمستقبلية في نفس للدراسات المقترحات 
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 لاألو الفصل

  مدخل الدراسة
  
  .مقدمة  -
 
  .مشكلة الدراسة  -
  
  .أهداف الدراسة  -
  
  .أهمية الدراسة  -
 
  .مصطلحات الدراسة تحديد  -
 
  .حدود الدراسة  -
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  :المقدمة 
  

 توالمهـارا  فالطالب المعار إلكسابمهام التربية الحديثة توفير المناخ المناسب  من
النفسـحركية   واالتجاهات بطريقة تساعد في نموهم في مختلف المجاالت العقلية والوجدانية و

مما يوفر لهم حافزا يزيد مـن اهتمامـاتهم    فرادأكتتعلق بحياتهم  ةاجتماعيمهارات  وإكسابهم
هم علي المشاركة عورفع مستوى تحصليهم ونمو اتجاهاتهم نحو الدراسة كما تشج مواستعداداته

 دافعتـيهم تعليمية متنوعة ومشاريع وبحوث علمية تساعد في تحقيق ذواتهم وتزيد من  بأنشطة
   .للتعلم

ظـل ربـط المعلومـات والمعـارف     في إال  األهدافتحقق هذه تومن البديهي أن ال 
وتطبيقاتها في واقع حياتهم من خالل تدريبهم على القيام بمناشط  بوالمهارات بمشكالت الطال

      االيجابية نحو الدراسة اتجاهاتهمومهمات تعليمية تعمل على تنمية 
  .)2007حمل ،  ، ةجالل أبو(              
هناك اهتماما كبيرا قد بـرز خـالل    أناالطالع على الدراسات السابقة تبين  خاللو
هـذان   حظـي دراسة االتجاهات نحو الدراسة وعادات االستذكار وقد في   األخيرةالسنوات 

املين هامين يساعدان في فهم العوامل التي تؤثر فـي  عك المتغيران باهتمام العديد من الباحثين
  .التعلم ونتائجه 

  
المنـاهج الدراسـية     لذا ينبغي علـى   ،ة عملية نمو لجميع جوانب الشخصيةفالتربي

لذا أكدت التربيـة  ، اةعملية النمو شاملة مع استمرار الحي إن إذ. االهتمام بنمو هذه الجوانب 
كمـا إن  . المناهج الدراسية لحاجات الطلبة و ميولهم و اتجاهـاتهم   مالئمةالحديثة ضرورة 

اصرة ، وتميزها بالشمولية و االتساع المناهج لخبرات و مواكبتها للمعرفة العلمية المع مالئمة
    يزيد من مستوى تحصليهم الدراسي والعمق الذي يتناسب مع مستوى الطلبة قد

  . )1983، عطا (                   
ويقع قسـم كبيـر مـن     اإلنسانيةالشخصية  أبعادمن  أساسيافاالتجاهات تشكل بعدا 

تجاهات ا إنتكوينها واكتسابها وتعديلها علي عاتق البيت و المدرسة ومما الشك فيه  مسؤولية
ة الدراسية دم نحو المااتههواتجا ةعر الطلبفمشا واألداءالفرد وميوله لها دور كبير في التعليم 

التعليميـة   األهدافونحو معلميهم تؤثر في قدراتهم علي انجاز المهام التعليمية وعلي تحقيق 
مية له عالقة بالتحصيل في ن االتجاهات نحو المواد العلاالدراسات  أكدتغوب فيها حيث المر

    .)20: 1990، وآخرون ، البصلي( هذه المواد
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مهمـا   اأمـر  نحو الدراسة ةتتكون عند الطلب التياالتجاهات  لىعولهذا كان التعرف 
المربيين كل  إنلضمان التدخل السليم بما يساعد على بناء اتجاهات ايجابية نحو الدراسة ومع 

قليال زال  الضرورة التركيز على تنمية االتجاهات المرغوب فيها فان االهتمام على يؤكدون 
  .في هذا الجانب مقارنة باالهتمام الكبير في مجال اكتساب المعارف والمهارات 

  
ادات االستذكار من عمليات التعلم التي الغني عنها للطالب في أي مجال مـن  وتعد ع

مجاالت العلوم فهي مالزمة للمتعلم من بداية تعلمه لما لها من اثر على المسـتوى تحصـيله   
ويتوقف هذا المستوى وجودته على الطريقة أو األسلوب المتبع في هـذه العمليـة أي علـى    

  .عادات االستذكار
مة التي اية االستذكار بالعديد من العوامل المتداخلة فمنها ما يعود للبيئة العوتتأثر عمل

 أسلوبومنها ما يرتبط بالمدرسة و  ، األسريةيعيش فيها الفرد كالظروف المنزلية و العالقات 
 انتهـاج  إلـى  ةبلالتدريس ، ويدخل في ذلك برنامج الدراسة والخطط التعليمية التي تدفع الط

    .)3ـ 2: 2000احمد ،( اطرائق خاصة الكتسابها و استيعابه
فـي كـل    إتقانها و إن الطالب يحتاج في جميع مراحل تعليمه إلى معرفة مهارات االستذكار

خالل مراحلهم الدراسية السـابقة بالمحاولـة    ااكتسبوها وتعلموه التيتلك المهارات المراحل 
تـارة   واآلبـاء واالسترشاد بـالمعلمين   اآلخرين  التقليد  أوتارة والدراسة المنتظمة  والخطأ
       .أخرى

تميزا ووضوحا وانتشارا خالل السـنوات   أكثرالتعليم المتمركز حول الطالب  أصبح
لزاما على الطالب معرفة عادات االستذكار التي يجب  أصبحمن القرن الماضي لذلك  األخيرة

  .لومات المع اكتسابه للمعارف و أثناءيمارسها  أن
  

وتوصي الدراسات الحديثة في هذا المجال بتدريس عادات االستذكار الجيدة بدال مـن  
التخبط بصورة عشوائية  في عادات االستذكار الخاطئة والتي تسهم فـي خفـض التحصـيل    

واالتجاهات السلبية نحو الدراسـة  وارتفاع مستوى القلق من االمتحانات  ةالدراسي لدى الطلب
        .)2008،جبر(  التدريس والمواد الدراسيةوأعضاء هيئة 

 بإعادةويقوم التالميذ عادة باستذكار دروسهم بعادات وطرق مختلفة فقد يقوم بعضهم 
  الخ ....االطالع على المعلومات المدونة في المراجع  أوالقراءة  أوشرح المادة لنفسه 

 أوعابرة للكتـاب  من مجرد قراءة  أكثرعملية االستذكار هي  إنعدس وتوق   وأفاد
الملخصات بل تتطلب القيام بمراجعات مستمرة لما تم تعلمه واكتسابه وهذا يعنـي   إلىالنظر 
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ذات الصلة والمترابطة بعد قراءتها مباشرة والبحث محاولة التلميذ القيام باستذكار المعلومات 
  .)1981، توقعدس ، ( صيلامة التي تدور حولها التفالقاعدة العاأو العام  المبدأعن 

  
دراسة الواقع التعليمي لهذه المرحلة كان قد حظي بالكثير من الدراسات والبحوث  إن
 دراسـاتهم فـي  تعرضـوا  الـذين  قليل من التربويين والمتخصصين الغير  عدد التي قام بها

تربوية التي تدرس في هذه المرحلة الثانوية والمناهج ال ةللمشكالت المختلفة التي تعترض طلب
المدرسين واالمتحانـات   وإعدادعدا عن اهتمامها الكبير بطرائق التدريس ووسائله   ،المرحلة

ليم الثـانوي العـام والمهنـي    والتنظيم وسبل القبول وضعف الكفايات الداخلية والخارجية للتع
ـ  وأهمهااالهتمام المباشر أو ثمة جوانب عديدة لم تلق الدراسة الكافية  إن إال...والفني  ي أرب

التي تدور "الطالب " ةالتعليميلية التربوية مالباحث تلك الموضوعات المتعلقة مباشرة بمحور الع
   .واتجاهاتهم ومهاراتهم الدراسية أرائهمبمجملها حول 

  
بعد ظهور مفهوم االتجاه في  أاالهتمام بدراسة االتجاهات قد بد إن الجدير بالذكر منو

خـالل العقـدين   بشـكل خـاص    وتنـامي هذا االهتمام قد زاد  إن إالبداية القرن العشرين 
نه أعلى  األخرىالمنصرمين وبخاصة في مجال التربية حيث ينظر لالتجاه كما في المجاالت 

  :مكونات هي  أويتكون من ثالث عناصر 
تقدات المرتبطة عمجموعة المعارف والم أو Cognitive Component المكون المعرفي-1

  .بموضوع االتجاه 
عـدم   أوأي الشعور باالرتياح   Affective componentالوجداني أوالمكون االنفعالي -2

  . الخ..الرفض  أواالرتياح الحب الكراهية والقبول 
النزعة مع المعـارف االنفعاليـة    إلىيشير  Behavioral component المكون السلوكي-3

  .المتعلقة بموضوع االتجاهات
  

  :زاويتيناالتجاه من "''Guilford جليفورد"ويرى 
 إنالفروق الفردية ومعنى هذا  لمبدأمتفاوتة طبقا  بدرجات األفراداستعداد يشترك فيه  انهـ 1
  .بالنسبة لالتجاه  األشخاصيمكن مقارنة انه   إلىيشير "جليفورد"

ـ الرفض وهذا يضيف عـامال   أواالتجاه  يتخذ شكلين متعارضين هما القبول  إنـ 2  اانفعالي
  .وشعوريا يميز االتجاه 

 إن "zِAugean ايقينـز "وتتميز االتجاهات بالثبات النسبي أي قابلة للتغير وقد ذكـر  
  .يحصلون عليها  التيخالل البرامج التربوية  تتغيراالتجاهات النفسية للتالميذ 
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االتجاهات قد تتغير بعد تكوينها ولكن تغيرها يكون علـى   إن )mouly )1961"مولي"ويرى 
على ذاتهـا وتعتبـر احـد مكونـات      ةللمحافظواالتجاهات  تسعى قدر نسبي من الصعوبة 

 تعـدل تو  الحياة خالل االتجاهات تتغير إن إلىالدراسات تشير اغلبها  إن إال.الشخصية للفرد 
  .مكتسبة ومتعلمة ألنهاحسب ظروفها وذلك 

يوضح فيها ميكانيزمـات   )Lefin & Grab  ")1945"لفين وجراب "-دراسة لوفي 
التربية  إعادةية لمتغيير وتعديل االتجاهات عن طريق عيحدث  إنمن الممكن  بأنهاالتجاهات 

  تكون فيها هذا المجال التيللفرد ومعالجة البيئة النفسي الفعال في تعديل المجال  وأثرها
  .) 2003عبد العال،(                

التربية خصوصـا   أهدافوهاما من  أساسياالمرغوب فيه هدفا  تاالتجاهاوتعد تنمية 
تطـوير   و عن اكتساب المعرفة العلميـة  أهمية تقلال  أنهاكما  ةالتعليميفي مختلف المراحل 

ـ  اعتبار تنمية االتجاهـات  إلىويذهب بعض المربيين ،مهارات التفكير العلمي  الهـدف    يه
  .للتربية األساسي

ويمكـن القـول إن تنميـة     .السلوك ويوجهه وجهة معينـة  رفلالتجاه فعل دافع يستثي
االتجاهات االيجابية لدى الطلبة  نحو موضوع دراسي مـا قـد تنمـي لـديهم رغبـة فـي       

كما يمكن القول إن تـدني  .والقدرة على توظيف ما تعلموه فضال عن تحسن في التذكر .تعلمه
دراسي ما قد يعزي جزئيا إلى اتجاهاتهم السلبية نحو تحصيل الطالب ورسوبهم في موضوع 

وما يرافقها من كراهية وخيبة أمل ال تقتصر على موضوع الدراسة فحسـب   الموضوع،ذلك 
  .والمدرسةبل قد تعمم لتشمل المعلم 

  
العوامل التي تسهم بشكل مباشر فـي تـدني التحصـيل     أهم من تعتبر عادات االستذكاركما 

تتم بشكل ذاتي وبدون تـدخل مـن     أنهاحيث  ،فعملية االستذكار لها طبيعة خاصة .الدراسي
 التيعمليات القياس والتقويم  إنتعتمد على المهارة الخاصة لدى المتعلم والشك  ألنها األستاذ

 بدرجة كبيرة بفاعلية هذه العلميـة  تتأثربعد استذكار الموضوعات الممكنة  ةيتعرض لها الطلب
  .)1993د،عبد الموجو(

ان عملية االستذكار في جميع المراحل التعليمية من الفنون العقلية التي يتقنها بعض الطـالب   
، وال يمكن اعتبارها عملية عفوية تلقائية ، انما هي عمليـة   األخرالبعض  إتقانهاويعجز عن 

التي تجعل عملية فعالة و ايجابية ،وتجعل للتحصيل عوائده المنشـودة   أصولهالها قواعدها و 
  ) . 204، 2000عيسوي ، (في السلوك الفرد وفي شخصيته وفي حياة المجتمع وتقدمه 
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هذه العلمية  ثناءأالطالب عند استذكاره لدروسه ببعض العادات التي يتبعها  يتأثرحيث 
طبقها فسوف يحقق الفائـدة   إذا  مذاكرة المجدية التيالنافعة وطرق ال تالعادامن وهناك كثير 

  .المرجوة من مذاكرته لدروسه 
وعادات االستذكار هي خطط يتبعها الطالب الستيعاب المـواد الدراسـية المتضـمنة    

الخ وهذه العادات ليست كلها جيدة بل ان هناك ...متعددة منها الحفظ والفهم والتحليل  ألنشطة
  .تؤثر على عملية التعليم بشكل سلبي عادات يتبعها الطالب 

  
 وتصرفات سلوكية يستخدمها إجراءات أو أساليبوبالتالي فان عادات االستذكار هي 

معلومـات والمعـارف   ال استيعاب إلىذل فيها الجهد وصوال بية المذاكرة يلالطالب خالل عم
  . )1990زيدان،( المهاراتواكتساب الخبرة  و 

  
هنالك عـادات جيـدة    وإنماوليست كل عادات االستذكار التي يمارسها الطالب مفيدة 

فـي حياتـه    أواء في تحصيله وكبيرة للطالب س أهميةغير جيدة فالعادات الجيدة لها  وأخرى
فاض التحصـيل وارتفـاع   انخ إلىسلبي فهي تؤدي  تأثيرالعادات غير الجيدة فلها  ماأعموما 

هيئة  وأعضاء أو المدرسة  الجامعة أوواالتجاهات السلبية نحو الدراسة القلق من االمتحانات 
  . )2008جبر ،(  التدريس والمواد الدراسية

عادات االستذكار بدراسة عالقتها بعدد كبير  الدراساتمن  العديدوقد تناولت 
 أوائـل فـي   و الخ،...التحصيلمن المتغيرات من بينها الذكاء و التفوق الدراسي و 

بدا االهتمام بشكل متزايد بدراسة عادات االستذكار و من هـذه   تقريباالقرن العشرين 
كشـوف   إلى أدتالتي )     1947ميللر (و )     1937كف ،( دراسات .الدراسات

       في زيـادة التحصـيل الدراسـي   االستذكار عالقة عادات  تصل بالتعرف على مدىت
                     

العلميـة   األمانـة بالتالي يمكننا القول بان االتجاهات تدل على بعض السمات مثل  و
المشاعر التـي   أو اآلراءوالموضوعية وعدم التعصب ونبذ الخرافات وغيرها وهي مجموعة 

أو نحو المعلمـين أو   مادة من المواد الدراسية أويبديها الفرد تجاه موضوع من الموضوعات 
التـي  الطـرق   أو األساليبن عادات االستذكار هي مجموعة من او  ،المدرسة بصفة عامة 

  .دراسته إثناءالطالب أو يتبعها الفرد 
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  :مشكلة الدراسة   
والتحـديات التـي    تسـارع لمافي ظل متغيرات العصر من غير المعقول أصبح لقد 

ية الحدود الدنيا مـن تهيئـة   وتتوافر في العمليات التربأال  يفرضها القرن الحادي والعشرين ،
ووضع هذا المتعلم في بيئة محفزة لنموه في مختلف  المهاري للمتعلم ، النمو المعرفي و خمنا

التحصـيل عـن    إن أسـاس المجاالت فضال عن نمو اتجاهاته نحو التعمق في الدراسة على 
  .المتنوع  اإلبداععصر .االندماج في هذا العصر  إلىطريقها هو بداية الطريقة 

  
لم يصبح للتخمين نصيب  ومع االنفجار المعرفي وثورة المعلومات التي اجتاحت العالم

نسلح به طالب اليوم ورجـال   أنالسالح الحقيقي الذي يجب  وأصبحوالتقدم  كبير في النجاح
واضحة ومنظمـة  والغد هو سالح المعرفة الصحيحة وتزودهم ببناءات معرفية قوية متمايزة 

  .يعوا خوض معركة ثورة المعرفة كي يستط
  

بناء الشباب معرفيا وبناء عقولهم على نحو سليم هـو   فيالنجاح  إلىوالطريق السليم 
وسـبل   أهـدافهم وتحديـد   راتهاإد جيدة لكيفية تنظيم وقتهم و باستراتجياتتمهيد الطريق لهم 

الطرق وكل ذلك يتسنى لهم  بأقصر تحقيقها للحصول على المعلومات السليمة في اقل وقت و
ون على القيام التي يقبل عمالهمأتحقق لهم النجاح في جميع  التيعن طريق مهارات االستذكار 

  .في الحياة  وأمورهم عمالهمأبها ليس في حياتهم الدراسية فحسب بل في جميع 
  

 .لتقـدم الشـعوب   أساساعتبر اكتساب الطاقات البشرية للتعلم وتنوع نواحيه اليوم يو
التربوية لهـا لتحقيـق الرقـي     اإلمكاناتهذه الطاقات وتوفير جميع  بإعدادولذلك تهتم الدول 

التلميذ ليكون عمادا للمجتمع الذي يعيش فيـه عـن    إلىوالتقدم لذلك وجهت الشعوب نظرها 
  .)1: 2000 ،العجمي ( السليم المتكامل  اإلعداد إعدادهطريق 

  
وعادات االستذكار كل منهما متغيرا مهما في تحصيل وتمثل االتجاهات نحو الدراسة 

مشاكل الملحة التي تواجه العديـد مـن   الالدراسي من التحصيل وتعتبر مشكلة تدني  الطالب ،
تقتصر على جامعة أو مدرسة دون غيرهـا بـل هـي     المدارس والجامعات وهذه المشكلة ال

  .لم مشكلة عامة تواجه العديد من المدارس والجامعات في العا
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و العاملين في  األمور أولياءالموضوعات التي تهم المعلم و  أهموتعد االتجاهات احد 
فعن طريق معرفة اتجاهات الفرد نحو موضوع معـين يمكـن   .  األفرادمجال تربية و تعليم 

 الطالب الذي يتمتع باتجاه موجب نحو نوع إنالتنبؤ بدرجة تحقيقه لهذا الموضوع ، فمثال نجد 
النوع   يحقق نجاحا اكبر في هذا أنالتخصص في الدراسة التي يقوم بدراستها ، يستطيع  من

تحديدا دقيقا  األفرادمن الدراسة مما لو كان اتجاهه سالب نحوه ، فعن طريق تحديد اتجاهات 
عـدم تـوافقهم مـع     أو األعمالبعض  أداءالنجاح في أو فشل ال أسباب، يمكن التعرف على 

االجتماعيـة فمـن    التنشئةوتتكون االتجاهات من خالل عملية .  األفرادن م أخرىمجموعة 
، وعملية خالل الخبرة المباشرة و الممارسة الفعلية للخبرة يتكون اتجاه الفرد نحو موضوع ما 

  .تكوين االتجاهات هي احد أهم األهداف التربوية التي يسعى المجتمع إلى إكسابها لألبناء 
  

ترتبط بمستوى نموه  ى فهم الموضوعات التي تقدمها له المدرسة الإن قدرة التلميذ عل
العقلي وقدراته فقط بل ترتبط كذلك بمقدار التصاق الموضوعات التـي يدرسـها باهتماماتـه    

واالهتمامات والميول أساسا لدفعه للـتعلم وال   تتوفر هذا االتجاهاحيث  . وميوله واتجاهاته
إن المدرسة ، ومن خالل المنهج المدرسي بكل مكوناته من أهداف ومحتوى وطرائـق   ىيخف

تدريس وأساليب تقويم تستطيع أن تكون اتجاهات عديدة عند الطلبة وحين تنجح المدرسة من 
خالل تطبيق المنهاج في تكوين اتجاهات ايجابية نحو المقررات الدراسية تضمن اسـتمرارية  

موضوعات وبقاء المعلومات والمهارات التي تم اكتسابها لفترة زمنيـة  اهتمام الطالب بهذه ال
يشكل  ن تشكيل اتجاهات سلبية نحو أي مادة دراسية أو أي وحدة دراسيةابالمقابل ف و.أطول 

رتبط هذا االتجاه نحو المادة باتجاه مواز له نحو المـدرس  يوقد  قعائقا في وجه تعلمهم الالح
  .موالمدرسة والتعلم بشكل عا

واتجاهاتهم نحو  ةمشاعر الطلب إن  Bondin & Pikuans" بيكاننز يوندين و" أكدلقد 
 وأنفسهموكذلك اتجاهاتهم نحو زمالئهم ومعلميهم  األخرىالمواد الدراسية والنشاطات الدراسية 

  .التعليمية فيها األهدافعلى انجاز المهام التعليمية وعلى تحقيق  قدراتهمتؤثر في 
 أكثردراسة ما تتفق مع اتجاهاتهم وميولهم  يكونوا  إلىالطالب الذين يوجهون  إنكما 

جدير بالبحث في موضوع اتجاهات الطالب وتوجيهم  األمرسعادة ونجاحا في دراستهم وهذا 
حتى توفر  أخرىوفق هذه االتجاهات من جهة واالستعدادات واالهتمامات والرغبات من جهة 

  .لهم مناخا دراسيا مناسبا
  

فـي دراسـتهما    )Almathen & Wilkinson )1993"المتن ويكنسون " كما وجد
هي عدم ارتياح الفشل  أسباب أهم نأالثانوية في الكويت  ةالدراسة لدى طلب في الفشل ألسباب
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وقت كاف للدراسة  إعطاءعدم والطالب للمادة التعليمية وعدم مناسبة المواد المتعلمة للطالب 
مثل تقديم المساعدة عندما  بالمعلمهناك مشاكل لها صلة  إن كما.الدراسة  ثناءأعدم التركيز و

        الخ..واالهتمام بهم وتشجيع المشاركة الصفية ةاحترام الطلب ، يطلب منه ذلك
  . )2000العشيبي،نقال عن (                

يبـذلون جهـدا كبيـرا فـي      أنهمولقد برزت ظاهرة شكوى العديد من الطالب من 
حيث يشكو كثير من الطالب  االستذكار ولكنهم يحصلون على تقديرات منخفضة في امتحاناتهم

وتركيز انتباههم فيمـا   أذهانهمالثانوية من عدم قدرتهم على حصر طالب و التالميذ وخاصة 
لقراءة شرد ما امسكوا الكتاب  واسترسلوا في ا فإذا من مواد و دروس ، يقرؤونيطالعون و 

وقد تستمر هذه الحالة  غلبهم النعاس وعجزوا عن االستمرار في القراءة مدة طويلة ، أوذهنهم 
 عـادات   إتبـاع وقد يصبح .فيصبحون عاجزين عن القيام بواجبهم فيتملكهم اليأس  ةعند الطلب

لـق  ويشعل فتيـل الق  ةغير فعالة في االستذكار خطرا يهدد التحصيل الدراسي و طموح الطلب
  .الحاد لديهم 
عـادات   بإتبـاع الذي يتصل النفسي  األدبالباحث على بعض جوانب خالل اطالع و

تأكد للباحث إن حصـول بعـض    االستذكار وعالقتها ببعض المتغيرات كالتحصيل الدراسي
الجالسين المتحان الشهادة الثانوية على درجات ونسب منخفضة ال يرجع بالضـرورة   ةالطلب

إلى ضعف قدراتهم العقلية أو نقص مستوى ذكائهم فقط ،إنما قـد يرجـع أيضـا الفتقـادهم     
  . )7: 2000احمد ،(  لمهارات االستذكار و عاداته

هـي   على عملية التعلـيم  يرتأثبين العوامل المحتملة والتي قد تكون لها  من فان  على هذاو
لـنقص   في المـدارس والجامعـات ال  الطالب عادات االستذكار وطرقه إذ يرسب الكثير من 

وطرق دراستهم للمواد               أوقاتهميعرفون كيف ينظمون  ال ألنهم وإنماقدراتهم العقلية  أوذكائهم 
  . )1987لبدة ، أبو(

معظم الطالب  نأ أكدته الدراسات السابقة منو ما هذه الدراسة ه إلىالباحث  عوما دف
انخفاض  أسباب إنبينت الدراسة  )1990(يتبعون عادات استذكار جيدة ففي دراسة حسين  ال

الفصـل   أخـر لها حتـى   تأجيله المستوى الدراسي هي عدم تنظيم الطالب لوقت مذاكرته و
  . )2000العشيبي ،نقال عن (  الدراسي وعدم معرفة الطالب لطرق االستذكار الجيدة 

الدراسـات   أكـدتها كبيرة وضـرورية   أهميةلعادات االستذكار ويتضح من هذا أن  
ذلك االتجاهـات نحـو    إلىومناهجه ويضاف  التعليموفرضتها التغيرات المتالحقة في مجال 

 أوقـات في كافة مراحل التعليم تتعدد مشكالتهم وتختلف طرق تنظيم  ةالطلب إنالدراسة حيث 
              .الدراسة 
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وبناء على ما سبق فلقد اتضح لنا إن اتجاهات الطالب سواء نحو زمالئهم  أو المواد 
الدراسية و المقررات أو نحو معلميهم و مدرسيهم كذلك طرق المذاكرة سواء كانت جيـدة أو  

  . غير جيدة كل هذه العوامل لها تأثير على الطالب و مستواه التعليمي 
  

دراسة الطـرق   بأهمية الباحثينحديثا لدى الكثير من  اإلحساس أومن هذا المنطق بد
 أسبابالمرحلة يرجعون   هفي هذالمدرسيين  إنالتي يتعلم بها التالميذ وذلك بسبب  واألساليب

وذلك وفقا لما تفرضه طبيعـة   األولالذاتية في المقام  مسؤوليتهم إلىفشلهم أو نجاح الطالب 
يرجع حصول بعـض الطـالب علـى     ال ي هذه المرحلة وعلى الطالب ف أعباءالتعليم من 

نقص في مسـتوى   أوضعف قدراتهم العقلية  إلى في االختبارات بالضرورة ةمنخفضدرجات 
افتقارهم  لمهـارات   أيضا إلىقد يرجع  إنماقصور في بعض متغيرات شخصياتهم  أوذكائهم 

  .االستذكار وعاداته 
  

تعدد التخصصات في المجاالت التعليمية المختلفة وزيادة التخصصات الدقيقة  إنكذلك 
اختالفات في االتجاهات نحو الدراسة وعادات  إلىداخل المجال العلمي الواحد ربما يؤدي ذلك 

كمـا  (تضارب نتـائج الدراسـات    أخرىاالستذكار بين التخصصات هذا من جهة ومن جهة 
لنوع والتخصص فـي االتجاهـات   ل وفقا التي تناولت الفروق )سيتضح في الدراسات السابقة 
  .نحو الدراسة وعادات االستذكار

  
  
  ـ: التالية التساؤالت  سبق فان مشكلة الدراسة تتحدد في بناء على ماو
  ؟نحو الدراسة وعادات االستذكار تاالتجاهاطبيعة العالقة بين ماـ  1
  ؟و عادات االستذكار وفقا للنوع  نحو الدراسة االتجاهاتفي الفروق ما ـ  2
  ؟و عادات االستذكار وفقا للتخصص  نحو الدراسة االتجاهات في الفروقما ـ  3
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  -:الدراسة  أهمية
تعلب االتجاهات دورا هاما في التعلم اإلنساني ، فالتالميذ ذوي القـدرات العقليـة و   

الدراسة ، قـد يواجهـون صـعوبات    المعرفية العالية المالزمة للنجاح في أي نوع من أنواع 
  .تعليمية بسبب اتجاهاتهم السالبة نحو الدراسة أو نوع التخصص فيها 

هو أول عامل  ن اتجاه التلميذ نحو موضوع أو مهارة ما أ )1977(و يؤكد جابر عبد الحميد 
  .) 205 : 1991منسي ،  (   يحدد مقدار ما يتذكره منها و مقدار استخدامه لها

سلوكية خاصة يكون من شأنها   أن يكتسب أنماطاً  االستذكار لكل تلميذ تتيح طبيعةو
الواحدة، وال يعني تعدد عادات االستذكار أنها  االستذكار بين تالميذ المجموعة   تعدد عادات

ن بعضاً منها ربما يكون خاطئاً مما يترتب عليه الشعور بالملل واالتجـاه  إجميعاً صحيحة بل 
أكثـر ممـا    بذل طاقـة  من رغم على الباإلضافة إلى ضعف التحصيل  ، نحو كره المذاكرة

. ويعم ناتج االستذكار والفشل في االستذكار على عمليـات االسـتذكار المسـتقبلية      ،ينبغي
و الفشل في االستذكار يدفع إلى الهروب منه ، فاالستذكار الجيد يشجع على مداومة االستذكار

  ).  13 : 1990سليمان،  ( إلى انخفاض التحصيل الدراسي و
  

كل من االتجاهات نحـو الدراسـة وعـادات     أهميةهذه  الدراسة من  أهميةتنطلق و
القيام بمثل هذه الدراسة  إنكما  ا جانب كبير في تكوين شخصية الطالب ،ماالستذكار اللذان له

طرائق الو الذاتيساعد الطالب على تنمية اتجاهات ايجابية نحو الدراسة ومعرفة  نأنه أمن ش
السليمة في المذاكرة والتي تساعد على الرفع من تحصيلهم الدراسي وذلك من خالل التعـرف  

االستذكار  و المذاكرة أساليبتدني مستوى الطالب الدراسي والعمل على تحسين  أسبابعلى 
تنمية االتجاهات الصـحيحة لـدى الطـالب     نوذلك ال . المذاكرة الفعالة بأساليبوتزويدهم 

الهامة في المجال التعليمي وعن طريق تفهـم هـذه    األمورومهارات وعادات االستذكار من 
الموضوعية لوضع البرامج التعليميـة والظـروف    األسسنستخلص بعض  إنالعالقة يمكننا 

  . ) 1990 زيدان،( صيلهاالمهنية لتح
  

عن طريق البحث والتقصي ووضع الحلـول المناسـبة   لذلك يكون االهتمام باالستذكار 
  .له وجاهته وقيمته  اًلمشكالته أمر

الدراسة في التحصيل الدراسي وأفاد  ولقد حاول العديد من الباحثين دراسة أثر مهارات 
من خالل مقابلته لعدد كبير من أساتذة الجامعة لمعرفة عادات االستذكار  Main )(1980مين  

المنظمين يؤدون جيداً، وأن التعلم يتطلب الكثير من المهـام الصـعبة    طالبلدى طالبهم  أن ال
الدراسـية التـي    اتعور من الموضيالتي تحتاج إلى عدد من الساعات الدراسية إلنجازها وكث

فهو النشيط الفعال هو الذي لديه جدول منظم للدراسة  طالبويرى أن الينبغي أن يتعامل معها، 
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يدرس عادة في نفس الوقت من كل يوم في مكان مـنظم للدراسـة   ويدرس وفقاً لجدول زمني، 
ال يترك  و يكتب المالحظات سريعاً بعد المحاضرة، ، و ولمدة قصيرة مع فترات راحة متقطعة

لـه   يحتاج إلى االختبار ليكـون دافعـاً   ال و انتباهه بسهولة،يشتت  الو الواجب آلخر لحظة، 
  .للدراسة 

وهناك اهتمام عالمي بموضوع مهارات التعلم واالستذكار حيث يؤكد الباحثون على أن 
تغير من الطرق التقليدية القائمة على التلقين والحفظ إلى تعليم يالتعلم في قاعة الدراسة يجب أن 

يمكنهم االسـتفادة ممـا    حتى أنفسهم وكيف يتدربون على مهارات التعلمالتالميذ كيف يتعلمون ب
يتعلمونه وأن يصبح المعلمون مستشارين لهم يقدمون لهم النصيحة ويساعدونهم علـى اختيـار   

  . )17: 2000الخليفي، (  المهارات الدراسية المناسبة لمواضيعهم 
  
عتبر من الذي ي الدراسيالمستوى  انخفاض أسباب في تناولهذه الدراسة  أهمية تأتيو

ضـارة بـالفرد   أثار عليها من  يترتبكبر المشكالت التي تعوق مسيرة التقدم في التعليم لما أ
عدة عوامل قد تكون االتجاهات نحو الدراسة  إلىواحد ويعود السبب في ذلك  نآ والمجتمع في

  .تلك العوامل أهموعادات االستذكار من بين 
لتعرف علـى اتجاهـات طـالب    ل محاولة منها هذه الدراسة ، في من هنا تنبع أهمية

  .عادات االستذكار  على ةالدراسي االتجاهاتاثر الثانوية و مدى 
  

لمربيين والمهتمين مـن إن  ا على االتجاهات بطريقة متنوعة البد يتعلم الفردوبما ان 
فيها والتـي يـراد   يضعوا هذه األمور نصب األعين ، وينبغي أن تكون االتجاهات المرغوب 

تكوينها واضحة أمام أفراد المجتمع لمساعدتهم على وضع أهداف يمكن تحقيقها ، كما يجب أن 
  . ) 1985عطا ،( ها لدى الجيل الناشئ بالمرونةتتميز االتجاهات المراد تنميت

  
االسـتذكار   يمكن من خالله توضـيح كيفيـة   وتعد هذه الدراسة مجاال رحبا للطالب

مـن كونـه    أكثرقلق ويصبح االختبار لديهم موقفا تعليميا  أواالختبارات دون توتر وخوض 
ميا ليكتسبوا هذه المهارات ويعملوا بها كما تساعد هذه الدراسة التخصصات المختلفة ييقموقفا ت

وتوفير مرشدين تربويين على مسـتوى عـال مـن     وإعدادالتعليمية  تهااسياستغيير من ال في
  .المذاكرة الفعالة وتقديم المساعدة الالزمة لذوي المشكالت نحوالطالب  الكفاءة لتوجيه

  
عادات الدراسـية غيـر   التغيير وتعديل االتجاهات السلبية و في  هذه الدراسة أهميةتبرز كما 

   .الجيدة لدى الطالب
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أي  لجنسين في هذين الموضوعينالفروق بين االتعرف على في هذه الدراسة  أهميةكما تكمن 
م بهما باعتبارهما من العوامل الفعالة في التحصيل ماواالهت ة يعادات الدراسالو  تفي االتجاها

ومعرفـة هـذه الفـروق حسـب      البحوث المختلفة ، أوضحتكما  ةالمتوافقوبناء الشخصية 
وذلك لالستفادة من نتائج هذه الدراسـة فـي مجـاالت التوجيـه     ). أدبي/علمي(التخصصات 

اغلـب الدراسـات التـي     إناالهتمام بهذا الموضوع  أسباب أهممن  وأيضاالتربوية المختلفة 
في هذا المجال أي في مجال االتجاهات والعادات الدراسية هـي دراسـات لمعرفـة     أجريت

وجلهـا    وغيرها من المتغيرات األخرى سيالعالقة بين هذين الموضوعيين والتحصيل الدرا
 .عربي الليبـي قليال عن مجتمعنا ال أووالعربية والتي تختلف كثيرا  األوروبيةفي المجتمعات 

البحـوث التـي    أو الرسائل إنكما  البحث فضل السبق في هذا المضمار ، لهذا وبهذا يكون
لم تكن نادرة وبهـذا فـان    إن ث حسب علم الباحفي ليبيا  تناولت مثل هذه الدراسة قليلة جدا

مات على جانب كبير مـن  والموضوع بالدراسة يعود بالفائدة ويوفر العديد من المعل اتناول هذ
  .األهمية

  
و  الجنسـين  نالفـروق بـي  الدراسات السابقة التـي تناولـت دراسـة     إن إلى باإلضافةهذا 

هذا البحـث نظـرا    أهمية تأتيفي هذين الموضوعين جاءت نتائجها متباينة لذا  التخصصات
  .الشأنلتضارب النتائج في هذا 

  -: األتيالدراسية في  أهميةلذا تكمن 
التي تناولت العالقة بين االتجاهـات نحـو الدراسـة وعـادات      ندرة البحوث التربويةـ  1

  .حسب علم الباحثاالستذكار في البيئة الليبية 
التي الدراسية معرفتنا التجاهات الطالب وعاداتهم الدراسية تساعدنا على فهم الصعوبات ـ   2

  .تواجههم في التعليم 
 جوضـع بـرام  يمكن  راالستذكااالتجاهات وعادات  بين  عالقةالمن خالل الكشف عن ـ   3

مـن العمليـة    اتعليمية لتنمية المهارات واالتجاهات السليمة لدى الطالب لتحقيق عائدا جيـد 
  .التعليمية

لمعلمين للتغلـب علـى   ل وإرشاديةمن خالل الدراسة الحالية يمكننا وضع خطط تربوية ـ   4
  .مشكالت الفروق الفردية ومراعاة فروق التخصص والنوع 
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  -:الدراسة  أهداف
   :األتيتهدف الدراسة الحالية إلي 

لـدى عينـة    راالستذكاالكشف عن طبيعة العالقة بين االتجاهات نحو الدراسة وعادات ـ   1
   .الدراسة

نحو الدراسة لدى عينـة   التجاهاتافي مستوى  )إناث /ذكور(لنوع ل وفقا فروقالمعرفة ـ   2
   .الدراسة

لـدى عينـة    راالسـتذكا في مستوى عادات  )إناث /ذكور(لنوع ل وفقا  فروقالمعرفة ـ   3
   .الدراسة

في مستوى االتجاهات نحو الدراسة لـدى   )أدبي /علمي(لتخصصل وفقا  فروقالمعرفة ـ   4
  .عينة الدراسة

في مستوى عادات االستذكار لـدى عينـة    )أدبي /علمي(لتخصصل وفقا معرفة الفروقـ   5
  .الدراسة

  -:مصطلحات الدراسة

  االتجاهات نحو الدراسة  -:أوال
حالة نفسية معينـة مكتسـبة تتكـون نتيجـة     "بأنه االتجاه) 40: 1988(الشيخ و  جابرعرف 

 ،الرفض  أوبالقبول  إماتجعله يستجيب للمواقف التي تعترضه  للخبرات التي يمر بها الفرد و
  . "مختلفة ومتعددة بموضوعاتترتبط  أنيمكن  أنهاكما 

          
ه في وجهة لتاستعداد نفسي تظهر محص"بأنه فقد عرف االتجاه )  134: 2002( رحمة   إما

 أو سياسيا أواقتصاديا أو اء كان اجتماعيا ونظر الشخص حول موضوع من الموضوعات س
      ."النظرية االجتماعية أوالجمالية  أوحول قيمة من القيم كالقيمة الدينية 

  
جابة عبارة عن نزعات تؤهـل الفـرد لالسـت   " ابأنه تاالتجاها فقد عرف) 2001(الحلية  أما

معينـة وتؤلـف    أشياء أو أوضاع أوحوادث  أو أفكار أو أشخاصسلوكية محددة نحو  بأنماط
      ." فيما بينها نظاما تتفاعل فيه مجموعة كبيرة من المتغيرات المتنوعة
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  -:لالتجاهات نحو الدراسة  اإلجرائيعريف الت
 أدائهالدرجات الكلية التي يتحصل عليها المفحوص حسب  بأنهاتعرف االتجاهات نحو الدراسة 

 إلـى تشير الدرجات المرتفعة و عبد الفتاح  لمقياس فاتن على مقياس االتجاهات نحو الدراسة
  .اتجاهات سلبية غير فعالة إلىالمنخفضة  الدرجاتبينما تشير  اتجاهات ايجابية جيدة ،

  :عادات االستذكار  ـ :ثانيا 
نمط سـلوكي يكتسـبه الطالـب خـالل     " بأنها رعادات االستذكا )30: 1990( زيدانيعرف 

الخبرات والمهارات وهـذا الـنمط    وإتقان توالمعلوماممارسته المتكررة لتحصيل المعارف 
           "  ويتباين بتباين التخصصات اإلفرادالسلوكي يختلف باختالف 

سلوكية مكتسبة تتكرر في المواقف  أنماط" بأنهاعادات االستذكار  )30: 1990(بديرويعرف 
الخبـرات التعليميـة للطـالب وتختلـف      وإتقانوتساعد على توفير الوقت والجهد  ةالمتشابه

                ." واإلفرادباختالف التخصصات 
الطرق الخاصـة التـي يتبعهـا    " بأنهاعادات االستذكار )  205: 1996(ويعرف عبد النبي 

التي سوف يقوم بدراستها  والتـي مـن    أوالطالب في استيعاب المواد الدراسية التي درسها 
ويحلل وينقد ويفسر الظواهر ويحل  واإلجراءات اآلراءخاللها يلم الطالب بالحقائق ويتفحص 

                . "جديدة أفكارويبتكر  المشكالت
                      

  -:لعادات االستذكار  اإلجرائيالتعريف 
على  أدائهالدرجات الكلية التي يحصل عليها المفحوص حسب  بأنهاتعرف عادات االستذكار 
وتمثل الدرجات المرتفعة عادات استذكارية جيـدة   لحمدي الفرماوي  مقياس عادات االستذكار

  عادات استذكارية غير جيدة ةالمنخفضوتمثل الدرجات 

  -:حدود الدراسة 
  :هي  اآلتيةفي الحدود  هذه الدراسة اءاتإجرتتحدد 

  :بشريةحدود  – 1
  .تشمل هذه الدراسة عينة من طلبة وطالبات الثانويات التخصصية 

  :جغرافيةحدود  -2
  .هذه الدراسة على طلبة و طالبات الثانويات التخصصية بمدينة المرج  أجريت

  :حدود زمنية  – 3
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  م 2009/2010هذه الدراسة خالل العام الدراسي  أجريت
ونتائجها التي تترتب على تطبيق مقياس االتجاهات نحو الدراسة  بأهدافهاوكما تتحدد الدراسة  

  .ومقياس عادات االستذكار
  

  -:الدراسةفروض 
  .عالقة بين االتجاهات نحو الدراسة وعادات االستذكار لدى عينة الدراسةتوجد  ـ 1
  .لدى عينة الدراسة  في االتجاهات نحو الدراسة )إناث /ذكور (لنوع ل وفقا توجد فروق ـ 2
   .في عادات االستذكار لدى عينة الدراسة )إناث /ذكور (لنوع ل وفقا توجد فروق ـ 3
في االتجاهات نحو الدراسـة لـدى عينـة     )أدبي /علمي(لتخصص ل وفقا توجد فروق ـ  4

   .الدراسة
  .في عادات االستذكار لدى عينة الدراسة )أدبي /علمي(لتخصصل  وفقا توجد فروق ـ 5
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  الفصل الثاني 
  اإلطار النظري

   
  بهذه الدراسة بدراسة االتجاهات نحو الدراسة وعالقتها بعادات االستذكار لـدى طـال    تهتم

  :هي  أساسيةعلى متغيرات وركائز تركز الدراسة  إنالتخصصية وواضح  اتالثانوي
  

  االتجاهات نحو الدراسة:  أوال
  عادات االستذكار  :ثانيا 

بها من خالل دراسـة   اإلحاطةويقوم الباحث في هذه الفصل بالوقوف عند هذه المتغيرات و 
  .نظرية مختصرة 

  :جاهات نحو الدراسةاالت: أوال

    :مفهوم االتجاه
تستعمل كلمة االتجاه ألكثر من معنى في مجاالت العلم والحياة اليومية، ومثـال ذلـك   
استعمال الكلمة في الداللة على وجهة الرياح أو الطائرة، ووجهة االرتفاع أو االنخفاض فـي  
الدراسة العلمية لسعر عملة ما، والمنحى الذي تأخذه الدولة في مواجهة أمـر عـام يتصـل    

  . ة أو الخارجيةبسياستها الداخلي

عن حالة نفسية، ولـه مكوناتـه ووظائفـه     Attitudeفيعبر االتجاه علم النفس أما في 
وتقع دراسة االتجاهات، موضوع هذا البحث، . الشخصية  وخصائصه، ويعد من أهم جوانب

ثم إن كثرة االتجاهات لدى الفـرد، والتـرابط   . االجتماعيعلم النفس في مقدمة موضوعات 
معنية باالتجـاه  هما، يعدان معاً المسوغ الرئيس في إيثار الكثير من البحوث النفسية الالقائم بين

وقد استعمل » الموقف«وفي اللغة العربية يصادف القارئ أحياناً مصطلح  اعتماد لغة الجمع ،
  . في التعبير عن االتجاه في دراسة ما نفسية أو تربوية

ومع ذلـك  .  ةشأن الشخصيشأنه في ذلك علم النفس ويصعب تعريف االتجاه بدقة في 
بين التعريفات التي يتكرر ذكرها من و. فإن البحوث التي تتناوله بالدراسة تورد تعريفات عدة

إن االتجاه حالة استعداد عقلي أو عصبي نُظِّمت عن طريق الخبـرات   Allportقول ألبورت 
لمواقف التـي تتعلـق بهـذا    لكل تلك األشياء واالفرد تعمل على توجيه استجابات الشخصية 
إن االتجاه " Guilfordبين التعريفات التي يتكرر ذكرها كذلك قول غيلفورد من  و. االستعداد
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تهيؤ أو استعداد ألن نفضل أو ال نفضل نوعاً من األمور أو األعمال االجتماعية، وإنه، مـن  
ة األخيـرة  يالخاص الناحية النفسية، ينطوي على اعتقادات كما ينطوي على مشاعر، وإن هذه

  ". ن الميلعهي التي تميزه 

على أن من الممكن االنطالق من تحليل عدد من االتجاهات لدى عدد من األفراد والوصـول  
من ذلك إلى تعريف يغلب عليه أنه وصفي ويذكر أن االتجاه تهيؤ أو نزوع مـتعلَّم، وثابـت   

األفـراد أو الجماعـات أو    نسبياً، لدى الشخص الستجابة تفضيل أو عدم تفضيل موضوعها
المؤسسات أو األفكار وذلك في مجال يستثير تلك االستجابة، مع العلم أن موضـوع االتجـاه   

  . يغلب عليه أنه موضوع تهتم به الجماعة

بدأ مع علم النفس تشير المراجع المتصلة بدراسات االتجاه إلى أن ظهور مصطلح االتجاه في و
ولكن  التجريبي في الربع األخير من القرن التاسع عشر،علم النفس األعمال العلمية األولى في 

إال أن البحوث . الكالم عنه كان آنئذ مرتبطاً بالحديث عن اتجاه العقل حين يناقش أموراً تهمه
الخاصة باالتجاهات غدت أكثر اتساعاً وانتشاراً مع الربع الثاني من القرن العشرين والسـيما  

   بقياس االتجاهات وبآثارها في سلوك الشخص وآرائه  ما يتصل من هذه البحوث
  .)1985رفاعي ،(                  

االتجاه  إنوهو رائد في مجال قياس االتجاهات النفسية ) Thurston )1948 ويقول ثرستون
   قريبا من مدرك معين أوما يدفع بسلوكه بعيدا يالنفسي هو تعميم الستجابات الفرد تعم

    ).285: 2007نقال عن النور، (
التفكير بطريقة  أوالسلوك  أوالميل " بأنهفيعرف االتجاه  micheal argyleشيل ارجايل يم أما

الباحثون لفترة طويلة  دلقد اعتق: موضوعات ويواصل ذلك قائالأو  آخرين ناس أ إزاءمتعددة 
بناء  يوقنون انه ليس كذلك وانه ذو أالناالتجاه ذو طبيعة بسيطة وانه ذو بعد واحد ولكنهم  إن

        مركب ويتكون من ثالث عناصر هي الشعور والسلوك والتفكير
  .)113 – 111: 2004نقال عن شفيق،(             

  
الميل الذي ينحو بـه السـلوك    "االتجاه هو إن إلىفيشير  bogardusتعريف بوجاردوس  أما

سالبة تبعا النجذابه  أووبعيدا عنها ويضفي عليه معايير موجبة  ةالبيئيقريبا من بعض عوامل 
              .نفوره منهاأو  إليها
فيقول في تعريفه لالتجاه ليس االتجاه استجابة ولكنه ميل ) New comb)1949نيوكومب  أما

يقييم مفهوم االتجاه عالقـة   موقف معين وأو  لشيءلالستجابة بطريقة معينة ا حد م إلىثابت 
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ويقـول   بة لـه ، سلبية بالنسأو له قيمة ايجابية  البيئةالفرد و بين أي مظهر  من مظاهر بين 
نفهم االتجاه نحو موضوع معين مثل هيئة  أنالعملية ومن المستحسن  األمورنيوكومب انه من 

أو نحوه  االتفاق(الشيءمن االنحياز التام نحو  يبدأالمتحدة باعتباره انه يمتد على مقياس  األمم
وتكون ) عدم الموافقة عليه(رفضه كلية  إلىينتهي عنه بعدم االنحياز بل وقد يصل أو  )عه م

 اإلشـارة االتجاهات تخضع لالختبار والقياس ويمكن  إن رأينانقطة التنصيف هي الحياد وفي 
  التالي )1(شكلالبين لنا ذلك على يتحت الصفر وأو درجة فوق ب إليها

  يوضح االتجاه عند الناس ) 1(شكل 
   
    نحو الرفض التام      الحياد    نحو القبول التام    

  .)77: 2000الكبيسي ، الداهري ،نقال عن (          
    

تنظيم للمفاهيم  بأنهاالتجاه  )Mckeachie & Doyle )1966ويعرف كل من ماكيشي ودويل 
  .والعادات والدوافع التي ترتبط بموضوع معين توالمعتقدا

اسـتجاب   إذاعلى انه يقال للفرد انه له اتجاها نحو موضوع ما  )Allen  )1960ويؤكد الين 
  .له بانتظام بطريقة محددة 

 اإلحساساتاالتجاه يتكون لدى الطالب نحو موضوع ما من   إن )Gage )1984ويرى جيج 
هذا الطالب عن ذلك الموضوع عليه فان االتجاه يتضـمن   ضد ما يفهمه أوالمشاعر نحو أو 

الشـيء  (كما يتضمن ناحية موضـوعية  ) ضد/مع (جانب عاطفي وجانب معرفي وتوجيهي 
  )نفسه

  
عصبي لـدى الفـرد   أو حالة استعداد عقلي  بأنهاالتجاه  )Rajeki )1972ويعرف راجيكي 

فعاال وموجبا في استجاباته لكل الموضوعات والمواقف  تأثيرانتجت من خالل الخبرة وتؤثر 
  )207-206: 1991منسي،نقال عن ( المرتبة بها

  
عـام ويتضـمن مشـاعر     بأنهاالتجاه  )Petty & Caceppo )1980 ويعرف بيتي وكايسبو

  .قضية ما  أو شيء أوسلبية ثابتة حيال شخص  أوايجابية 
  

االتجاه نزعة  أن )1960( Rokeach روكيشو  )Eysenck 1947 (ويعرف كل من ايزيك 
وشريف  )Krech & Crutefied )1962لدى الفرد في حين يرى كل من كرتش وكرتشفليد 
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.نظام نوعي من العالقـات والصـالت   هاالتجا إن) Sheriff & Cactrill)1945وكانتريل 
  .)ب ت معوض،نقال عن (  

 خيـرا هللا في الكتب العربية ومؤلفيها فقـد عرفـه سـيد     االتجاهات  فتعار ي وهذا وتعددت
موقف أو معين الرفض  التي تتعلق بموضوع  أومجموعة من استجابات  القبول "بأنه )1973(

  "ما يقبل المناقشة
عبارة عن حالة ذهنية " بأنه )1972( كل من محمد صابر سليم وسعيد عبد الوهاب هوقد عرف

  والقضايا المختلفة  واألشخاص اإلحداثفي المواقف تجاه تجعل الفرد يتصرف بصورة معينة 
  

متغير متوسط يقـع بـين    أوتكوين فرضي  "االتجاه هو إن) 1972(ويرى مصطفى سويف 
تهيئو عقلي عصـبي مـتعلم لالسـتجابة     أواستعداد نفسي " بأنهو يعرفه  "المثير واالستجابة

التي   ةالبيئرموز في  أومواقف  آوموضوعات  أو أشياء أو أشخاصالسالبة نحو  أوالموجبة 
  ."تثير هذه االستجابة

  
له اتجاها موجبا نحو الدراسة  إن ذللتلميهنية الكاشف انه يقال  منسي و ويرى كل من محمود

كانت لديه حساسية ايجابية للمواد الدراسية ومعلميها و يشعر بفائدة دراستها فـي حياتـه    إذا
 أوموضوع ما  إزاءالرفض  أومجموعة استجابات القبول " بأنهوبالتالي يمكن تعريف االتجاه 

هذا و تتكون لدى الفرد خالل  "ير هذه االستجاباتثالتي ت البيئةأي شيء  في  أوموقف معين  
والجماعات والمؤسسات والمواقـف   اإلفرادمرحلة التنشئة والتطبيع االجتماعي اتجاهات نحو 

يكون موضوع اتجاه من  إنللفرد يمكن  البيئييقع في المجال  كل ما إناالجتماعية والحقيقة 
وتعتبر مؤشرا هاما مـن   اإلنسانيمحركات السلوك  أهماتجاهاته ولهذا تعتبر االتجاهات من 

  .)208: 1991منسي ،نقال عن (. مؤشرات نمو الشخصية
تـي  الـرفض ال  أومجموعة استجابات القبول " بأنهاالتجاه  وآخرونويعرف طلعت منصور 

بالدرجة التـي يحصـل    إجرائيافكرة معينة  ويقاس  أوموضوع معين  إزاء الشخص يتخذها
  .)429: 1996منصور،نقال عن ( "لبنود المقياس أدائهالطالب نتيجة  عليها

سالبة نحـو   أوتهيئو عقلي عصبي لالستجابة الموجبة  أواستعداد نفسي  "بأنهوعرفه زهران 
  )77: 1997،زهران نقال عن (  "أشياء أو أشخاص أوموضوعات معينة 

  
اسـتعداد مـتعلم    "االتجاه هو بأن English and Englishوورد تعريف لالتجاه في قاموس 

كما يعرفه كل من جـابر  .مستديم للسلوك على نحو ثابت تجاه طائفة معينة من الموضوعات 
  ."يرمز له بطريقة معينة أن أوتقويم شيء  إلىميل الفرد  بأنهوسلطان 
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استعداد داخلي مكتسب ثابت نسبيا يميل بالفرد نحـو  " ذاكرا انه  االتجاهعن راجح كما حدثنا 

انه يميل عنها فيجعلـه ذلـك   أو يحبذها ويرحب بها  أوموضوعات معينة فيجعله يقبل عليها 
  .)115: 2004، شفيقنقال عن ( "يرفضهاأو يعرض عنها 

  :يأتي ومن التعريفات السابقة يتضح لنا ما
االتجاهات تكتسب وال تورث فهي مكتسبة من خالل عملية التعلم والتنشئة والتطبيـع   إنـ  1

  .االجتماعي 
ـ (مفهوم االتجاه له ثالث جوانب  إنـ   2 ـ  موجب  تحريـر   إلـى مثل اتجاه  )محايد سالب 

 إلـى يميـل   فالفرد ال اإليجابناحية واحدة فهي  ىوالتعايش السلمي بينما الميل له سو المرأة
  .اههرالتي يك األشياء

  .ويشمله فهو اعم منه  الميول االتجاه يتضمن إنـ  3
  .تقاليد وعادات الشخص أواالتجاه هو تعبير عن عقيدة  إنـ  4
يستدل عليه عـن طريـق    إنمااالتجاه هو تكوين فرضي ال يمكن مالحظته مباشرة  ـ إن 5

  .غير لفظي  أولفظيا  أكانالسلوك الظاهري سواء 
 إزاءالتنظيم االنفعالي الذي يتبنـاه الفـرد    إلىينتمي االتجاه هو نوع من الحكم الخلقي ـ   6

  .ويوجههالحكم يوثر على سلوك الفرد  معينة وهذهفكرة  أوموضوع معين 

  :خصائص االتجاهات 
  ـ :يأتي ما يميز االتجاهات عن غيرها ما أهممن 

  :ـ االتجاهات مكتسبة1
   .خالل التنشية االجتماعية وعن طريق عملية التعلم يكتسب الفرد اتجاهاته من 

  :ـ االتجاهات تكوينات افتراضية  2
يمكن االستدالل على االتجاهات من خالل السلوكات الظاهرة للفرد ،حيث تتم عملية ربط بين 

  .الفرد وبين سلوكياته  أفكار

  :لالتجاهات صفة الثبات النسبي ـ 3
كلما تعلم الفرد االتجاهات في مراحل عمرية مبكرة ازدادت ثباتا فتصبح اقل عرضه للتعديل 

في قوتها وثباتها وذلك  التغيير ومع تقدم العمر تصبح هذه االتجاهات قابلة للتعديل والتغيير أو
  .بها ويتأثرفي ضوء المتغيرات والظروف التي تحيط بالفرد 
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  :اجتماعية  أهميةـ لالتجاهات  4
فكلما  كانـت العالقـة   .قوة االتجاه ونوعه  إلىتشير  واآلخرينالعالقة التبادلية بين الفرد  أن

 إنحميمة بينهما  كانت االتجاهات ايجابية بينهما ويسلك سلوكيات مقبولة يرضى عنها ،كمـا  
  .ات والمشاعر لتنسجم مع تلك االتجاهات ييعدلون من هذه السلوك اإلفراد

  :تجاهات سلبية وايجابيةـ اال5
اته في يفكرة معينة يمثل اتجاها ايجابيا في سلوك أوشيء ما  أو رضا الفرد عن موضوع ما إن

فـي   االتجاهات ألهميةالفكرة  اتجاها سلبيا ونظرا  أوالشيء  أوحين يكون رفضه للموضوع 
السلوك الذي يمارسه فقد اهتمت التربيـة بتكـوين االتجاهـات     أنواعتحدد  أنها إذحياة الفرد 

ـ التربية  أهدافالسليمة عند الطالب  ولتحقيق ذلك  اشتملت  تتنـاول   أهـداف علـى   ةالحديث
 األهـداف تحقيق هذه  إلى تمامواالهوترى انه ينبغي على المعلمين السعي  اتجاهات الطالب ،

 أفكار أوحالة فقد يقبل ما يواجهه من حاالت  وأيتخذ موقفا حيال موضوع  إنفمن حق الفرد 
كما انه قد يشعر بالرفض وعدم  إزاءها حيادياالسعادة وقد يكون  أوموضوعات باالرتياح  آو

  .قبولها

  :ـ اتجاهات قوية وضعيفة 6
االتجاهات القوية تكون شحنتها االنفعالية كبيرة وقوتها الدافعية لتوجيه سلوك صاحبها كبيـرة  

تكون قوتها الدافعة لتوجيـه   ثم ضعيفة ومن االنفعاليةاالتجاهات الضعيفة فتكون شحنتها  أما
  . ) 185ـ184: 2007حمل ، ،جاللة أبو(   سلوك صاحبها ضعيفة

   :وظائف االتجاهات 
للشخصية ويحقق وجودهـا لـدى الشـخص     األساسيةتعد االتجاهات من المكونات   

  ـ :يلي  ما أهمهامجموعة من الوظائف 

  : إشباعها أوالحاجات  إرضاءـ وظيفة  1
عقوبات رافقـت   أو بمكافآتترتبط  إنهايكشف فحص تكون االتجاهات عن     

 أومؤسسـة   أوفكـرة   أواستجابات لدى الشخص بدت في قوله و فعله مما يتصل بشـخص  
 معا ، اآلخرين أوفعله أو موضوع اجتماعي ، وحين ينال التعزيز دعم استجابته ،  أي قوله 

. فقد غدا يلبي حاجة لدى الفرد، أي غدا له نفـع خـاص   .فان تكون االتجاه يستمر ويتعمق 
اتجاهه ،كمـا يبـدو فـي     إظهارعن طريق  أهداف إليفي وصول الفرد  أحياناويبدو النفع 
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ويسمح النفع بـالقول عـن   . يه حيات أوضاع، على التكيف مع  أخرى أحيانامساعدة الفرد ، 
كما تسمح الخدمة التي يقيمها االتجاه في تكيف صاحبه مع ظروف طارئة  االتجاه انه نفعي ،

ـ  تكيفي ، وظهور السلوك المعبر عن االتجاه في الحاليين ، هو دليـل   بالقول انه أي االتجاه 
ومثال ذلك االتجاه االيجابي القوي .حاجات لدى الفرد  أويشبع حاجة  أوالسلوك يلبي  إنعلى 

حو الرياضيات ، على صورة تفضيل مرتفع الشدة ، والذي بدأ يتكون الذي ظهر عند الطالب ن
ات عالية في امتحانات الرياضيات ، وبعد تعزيز جاء من ثناء صـدر  مبعد حصوله على عال

ذلـك الحـزب    إنعرف  أنتفضيل عامل ما حزبا سياسيا بعد  أيضاومثال ذلك . عن المعلم 
  .العامل اإلنسانيناضل في سبيل مصلحة 

   :الوظيفة التقويمية ـ  2
 أمرامتضمنة في تفضيل االتجاه  األولى:  ناحيتينتظهر الوظيفة التقويمية لالتجاه من   

قيمة ايجابيـة  (قيمة ما لدى صاحب االتجاه  األمرلذلك  إنعدم تفضيله ـ مما يدل على   أوـ 
 اتجاه تفضيل ، ةيالديمقراطمن هذه الزاوية فان الفرد الذي يكون اتجاهه نحو ) قيمة سلبية  أو

فـي   إنوهو يعبر عن حسنات الديمقراطية اجتماعا و سياسيا و اقتصاديا و غير ذلك ، يرى 
الناحية الثانية فتكون في داللة االتجاه على قيم  أما. تفضيله تعبيرا عن تقويم عال للديمقراطية 

، والمثال على  يقول معتزا كأنهنظام قيم و يبدو الشخص في اتجاهه  أومعينة لدى الشخص ،
والـذي    المـرأة هذه الناحية الثانية االتجاه الظاهر لدى الشخص نحو المساواة بين الرجل و 

انه موجود لدى شخص تكون العدالة في مكان عال بـين  )أي فحص االتجاه (يكشف فحصه  
في المجتمع وفئاته احتراما  األسرةو اقتصاد  األسرةفي  المرأةقيمة ويكون احترامه النجازات 

  .قيمه يقع في صدارة 

  "األنا" ـ وظيفة الدفاع عن 3
من السلوك بينها تناسق وفيهـا مسـتوى    أنماطفي االتجاه انه نظام يظهر في  األصل  

يظهـر   أنمقبول من الثبات ، وذلك على الرغم من وجود اختالف في الظروف التي يمكـن  
اتجاه الشاب نحو مهنة التعليم وكيف يبدو هذا االتجاه فـي   ومثال هذه الحال.موضوع االتجاه 

 إن. مناقشة يسهم هذا الشاب في تعامله مع المعلمين وفي سلوكه المعبر عن اختيار المهنـة  
الذي يتعامل مع الواقع لـدى  "األنا"هذه الوظيفة يؤديها االتجاه في توفير التناسق بين مكونات 

ظـروف   أماملذات لدى هذا الشخص وهو يدافع عن نفسه وفي دعم تقرير ا صاحب االتجاه ،
الحياة و السيما حين يكون هذا االتجاه الحجة التي بها يواجه الشخص ظروف الواقع وحـين  

  "أناهذا :"يقول 
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   :ـ الوظيفة المعرفية  4
تساعد االتجاهات صاحبها في فهم عالمه فهما يسهم في تكوين االطمئنان لديه ، وفي   

توفر للشخص نوعا من الثبات و الوضوح في  إنها.ذا العالم ذات معنى خاص جعل حوادث ه
االتجاهات تقدم صورة صـحيحة عـن    إنيعني  هذا القول ال إن.رؤية العالم وتفسير حوادثه

وان هذه الصورة .الصورة ذات معنى لمن يدرك العالم بوساطة اتجاهاته  إنبل يعني  العالم ،
 إدخالها إلىصاحب االتجاه ويسعى  إليهالمعارف جديدة يصل  األساس أو إطارتقدم نوعا من 

مـن هـذه   .ما كان لديه من قبل  إلىيضمها ضم تنسيق  أن أي.قناعاته  أوفي نظام اتجاهاته 
 إلـى الزاوية يؤدي االتجاه االيجابي لدى الشخص نحو العمل اليدوي خدمة فـي الوصـول   

ليدوي في الدخل القومي وفي خدمـة مجتمعـه   امجموعة غنية من المعارف عن قيمة العمل 
 إلـي ومن هذه الزاوية كذلك يمكن فهم سعي صاحب االتجاه نحو نظام اقتصادي ما  اإلنسانية

  .الحصول على مزيد من المعارف عن ذلك النظام 

  : اآلخرينو التوحد مع  ءاالنتماوظيفة ـ  5
فئة من ذلك المجتمع ويدعم شعور ذلـك الفـرد   أو يربط االتجاه بين الفرد و مجتمعه   
بهـذه   ويؤلف وحدة معهم ، اآلخرينمثل  بأنهوشعور  ةتلك الفئ أوذلك المجتمع  إلىباالنتماء 

الصورة يمكن فهم وظيفة االتجاه االيجابي نحو القومية الموجود لدى الشخص في توحده مـع  
وظيفة االتجاه االيجابي نحو حكومـة  في مجتمع ساده الفكر القومي ، كما يمكن فهم  اآلخرين

االنتماء حاجة عميقة من  إن منجاء في دراسات الشخصية  وحين يراجع الباحث ما.الخدمات 
هذه الوظيفة التي يقوم بها االتجاه فـي خدمـة صـاحبه     أهميةفانه يدرك  حاجات الشخص ،

  .)1985الرفاعي ،(
   :مراحل االتجاهات 

   :يأتي ثالث تتضمن مايمر االتجاه بمراحل تكوينية 
  :  اإلدراكيةـ المرحلة 1

  .تنطوي هذه المرحلة على احتكاك الفرد بالبيئة المحيطة به الطبيعية واالجتماعية
  :ـ مرحلة تكوين الميل  2

   . الميل نحو موضوع معينفي هذه المرحلة يتكون 
  :ـ مرحلة الثبوت النسبي لالتجاهات  3

الثبوت النسبي  إلىاتجاه والذي يميل بدوره  إلىفي هذه المرحلة يتطور الميل ويتبلور ليتحول 
  .لدى الفرد
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ـ  نالمحيطي باآلخرينمحصلة الناتجة من عالقة الفرد الفاالتجاهات هي  المثيرات التـي  به وب
عة الشخصية وما يترتب على تلك المثيرات من استجابات متنو مواقفهيتعرض لها من خالل 

  .)2007النور،(  ومختلفة تصدر منه

  :المكونات األساسية لالتجاهات 
  ـ:هي  أساسيةلالتجاهات ثالث جوانب  إنيتضح بصفة عامة 

   : المعرفي الجانب ـ1
ربمـا يتضـمن فهمـه     الشيوعيةمثل اتجاه الفرد نحو  األشياءويتضمن معتقدات الفرد نحو 

  .للنظرية الماركسية ومعرفته بتاريخ النظام الشيوعي في روسيا والصين
   ): العاطفي( الوجداني الجانب ـ 2

 إن هذا الشيء يجعل اإلنسانالتي تتعلق بالشيء بمعنى  والوجدانيةويتضمن النواحي العاطفية 
هـل هـذا   :على التساؤل التالي  اإلجابةفانه يتضمن  أخرغير مسرور وبمعنى  أومسرورا  

  مكره؟ أوالشيء محبوب 
   ):يلالعم( السلوكي الجانب ـ 3

فردا ما لديه اتجاه موجب نحو شـيء   إنفلو  تبطة باالتجاه ،رويتضمن جميع االستعدادات الم
كان لديه اتجاهـات   نأمساندته والتمسك به والدفاع عنه وبالمثل  إلىمعين فانه يسعى جاهدا 

  .) 1991منسي ، (  سالبا
   :شروط تكوين االتجاه 

  :حدة الخبرة : أوال
حد كبير في تكوين االتجاهات النفسـية نحـو    إلىسهم تالخبرات االنفعالية الحادة  إن  

كبيرا و تـتحكم فـي    تأثير اإلنسانتؤثر في نفس  ألنهاسلبية  أمظاهرة معينة ،ايجابية كانت 
  .هذه الظاهرة ب سلوكياته في المواقف االجتماعية المتباينة و المتعلقة

   :تكرار الخبرة : ثانيا
 أومن خبرات تتعلق بظاهرة معينة ، سواء كانـت سـارة    اإلنسانما يتعرض له  أن  
 األحـوال حـال مـن    بـأي يمكن  لعدد قليل من المرات ال أوة في حياته ،دلمرة واح مؤلمة 

االعتماد عليها في تكوين اتجاها معينا نحو هذه الظاهرة الن هذه الخبرات المحدودة  الضيقة 
تتكرر الخبرات  بكثـرة علـى    أنومن ثم يجب  منها ، األفضلغير كافية الختبارها وتحديد 

  .الثالث  تكوينهفترات زمنية غير متباعدة حتى يمكن تكوين االتجاه خالل مراحل 
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   :كامل الخبرة ت :ثالثا
مؤلمة نتيجة لتفاعله مع غيره في موقـف   أممن خبرات سارة  اإلنسانما يكتسبه  إن  

اجتماعي واحد يتعلق بظاهرة معينة ال يمكن االعتماد عليها في تعميمها على بقيـة المواقـف   
بهـا  المختلفة عنه حتى وان كانت تتعلق بنفس المواقف االجتماعية المتباينة التي يمر  األخرى

  .بشكله السلبي  أووتتعلق بظاهرة معينة حتى يتكون االتجاه بالشكل االيجابي 

   :تمايز الخبرة : رابعا 
أي اتجاه نفسي يتكون عند الفرد نحو ظاهرة ما يختلف بالضرورة عـن اتجاهـه    إن    

اتجاها عامـا   اإلنسانويتمايز عنه في جميع خصائصه فقد يكون  ، أخرىالنفسي نحو ظاهرة 
في نفس المجتمع  أخرىبينما يكون اتجاها عاما سالبا نحو ظاهرة  موجبا نحو ظاهرة معين ،

  .الذي يعيش فيه

   :انتقال الخبرة : خامسا 
في عقله ،فانه  أسيراظل االتجاه النفسي المتكون عند الفرد نحو ظاهرة في المجتمع  إذ  

على هذه الظاهرة  تأثيرال فائدة منه ،حيث انه لن يتعدى حدود صاحبه و بالتالي لن يحدث أي 
تستمد من  قوة االتجاه النفسي نحو ظاهرة ما إنسيكون اضعف مما يحرك فيهما ساكنا ، ألنه

   .)214ـ 212: 1990عمر ،.(بينهم على كافة المستويات البشرية  انتشارهتناقله بين الناس و 

  : تالنظريات المفسرة لتكوين االتجاها
  ـ :هي  أنواعابرز النظريات التي تفسر تكوين االتجاهات تتمثل في ثالث  إن

   :ـ االتجاه السلوكي 1
،فالكالسيكي يؤكد على دور  واإلجرائيبنوعيه الكالسيكي  طاالشتراعلى  هذا االتجاه  ويركز

السلوكيات االيجابية وذلـك مـن    إحداث إمكانيةكل من المثير الشرطي والمثير الطبيعي في 
يؤدي دورا مهما في عملية تشـكيل   أنالمعلم يمكن  أن خالل التدعيم والتعزيز ومن هنا نرى

توفير جـو تعليمـي   االتجاهات بنوعيها االيجابية والسلبية من خالل نمط تفاعله مع الطلبة و
نجاح عملية التفاعل الصفي وبذلك يسـهل   إلىواالرتياح ويؤدي  واألمن الطمأنينةيبعث على 

فيقوم على  ياإلجرائ طاالشترا أما ،اتجاهات ايجابية إلىعليه تعديل وتغيير االتجاهات السلبية 
تكـراره   إلـى التعزيز الذي يتبع سلوكا ما يؤدي  إنالسلوك محكوم بنتائجه بمعنى  إن أساس

ومـن   ، وعليه يمكن تعديل السلوك السلبي عن طريق استبداله بسلوك مرغوب فيه وتعزيزه
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يدرك جميع المواقف والكلمات  أنيحدث بسهولة مما يوجب على المعلم  ذلك ال إنالمسلم به 
يستخدم التعزيز المستمر فـي   أنهكالتي يخاطب بها الطالب وكذلك نوع التعزيز الذي يقدمه 

التقدم في التعلم يستخدم جداول التعزيز بهـدف تثبيـت السـلوك االيجـابي     بداية التعلم وبعد 
  .المرغوب فيه

   :االتجاه المعرفي  ـ 2
على النمو المعرفي  والتأكيدالتنظيم المعرفي والبنية المعرفية  إنهذا االتجاه  أصحابرى يو 

في تكوين االتجاهات االيجابية وعليه فـان تعلـم االتجاهـات     األساسية األمورللطالب من 
يتناسب مع مستويات وقدرات الطالب وهذا يتطلب تحديـد   تقديم ما أساسااليجابية يتم على 

عـن طريـق اسـتخدام بعـض      أنفسهماالتجاهات المراد تعديلها وذلك بمعرفتها من الطالب 
ها تفصيلية ودقيقة  ويكمل فيها ما نقـص ويصـحح   االختبارات وان يجمع معلومات كافية عن

 صحة حتى يتكون اتجـاه مرغـوب فيـه ،    أكثرالتشويهات التي اختزنت ويستبدلها بخبرات 
مرغوب فيه، ومالحظـة  الغير  ومساوئمقارنة بين محاسن االتجاه المرغوب  إجراء وكذلك

عه التعزيز الفـوري لالتجـاه   سلوك المتعلم وتزويده بالتغذية الراجعة االيجابية كما يستخدم م
  .استمرار هذا االتجاه لديه إلىالمرغوب فيه حيال ظهوره الن ذلك يؤدي 

   :ـ االتجاه االجتماعي 3
كثيرا من سلوكيات الطالب يتم اكتسابها وفق هذه النظرية ويسمى بـالتعلم عـن طريـق     إن

 هوما يكتسبالفرد  إليهاعة التي ينتمي اوالذي يؤثر على الجم) بالنموذج( أوالتقليد  أوالمشاهدة 
هذه االتجاهـات   أكانتسواء  من خالل احتكاكه وتفاعله معا من اتجاهات نحو موقف معين ،

الطالب بالمعلومات والحقـائق المتعلقـة    إثراء أهميةسلبية وهذا االتجاه يركز على  أمايجابية 
على دمج الطالب فـي مجموعـة    يدالتأكنحوه ،وكذلك بالموضوع المراد تكوين اتجاه ايجابي 

  .)1995المخزومي، ( ذات اتجاهات ايجابية

  : تكون االتجاهات

مع نموه ونضجه وتكون نتيجة لخبراته الناجمة عن التفاعل بينه الفرد تتكون االتجاهات لدى   
تـأثير   مـن  وفي جملة ما تضمه هذه الخبـرات . وبين المحيطين االجتماعي والمادي حوله

اآلخرين في الشخص حين يكون ناشئاً يعيش داخل األسرة ويتلقى التربية التي توفرهـا لـه   
ويتفاعل معها، وحين يكون موضوع تفاعل مع اآلخرين خارج محيط األسرى وتفاعـل مـع   

وكذلك حيث يكون . البيئة المادية وما فيها من مؤثرات الطبيعة ومن مؤثرات صنعها اإلنسان
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العمـل  شروط مؤسسات اجتماعية متعددة بينها المدرسـة والنـادي ومؤسسـات    متفاعالً مع 
والمؤسسات الدينية والسياسية وغيرها، وأن يكون متفاعالً مع وسائل اإلعالم واآلخرين فـي  

ولعل مما يساعد في فهم األثر الذي تتركـه فـي   . محيطه االجتماعي خارج األسرة أو داخلها
ظروف البيت والمدرسة والمجتمع الخارجي، فحـص مـا   الشخص، الطفل والشاب والكهل، 

مراحلـه   التعليم في  تنطوي عليه توجهات األسرة باستمرار، وفحص ما تنطوي عليه أهداف
المتعددة، واألهداف التي تعمل من أجلها المؤسسات السياسية وغيرها ووسائل اإلعالم، ومـا  

  . والمهنةالعمل توحي به شروط 

شارة هنا إلى مكانة قدرات الشخص العقليـة ومعارفـه وبنـاء    على أن من الالزم اإل
مكانتها في التفاعل الشخصية إن لهذه القدرات والمعارف . شخصيته في تكون االتجاهات لديه

ومحيطه، في مستوى محاكماته وفهمه لألمور حوله، وفي محاوالته الوصول إلـى  الفرد بين 
اه ما يعتمد اعتماداً عميقاً على المعـارف التـي   واإلسهام، إذ إن تكون اتج واإلبداع الكشف 

تنطوي عليها خبراته، وعلى قناعاته واعتقاداته وعلى مستوى تقبله اإليحاء والتلقين والنصائح، 
  . المستفيضة أو من دونها في أمر ما يقبلهالشخصية وعلى أخذه بأسلوب المناقشة 

   :ثرة في تكوين االتجاهاتؤالعوامل الم

   :وحاجاتهم  اإلفرادـ دوافع  1
اتجاهاتهم من خالل معالجتهم ومواجهتهم للظروف التي تحيط بسـلوكهم تجـاه    اإلفراديطور 
 األشـياء حاجاتهم المختلفة وهم يكونون اتجاهات ايجابية نحو  إلشباعمستويات معينة  تحقيق

ل التي تساعدهم على تحقيق تلـك االشـباعات واتجاهـات سـالبة حيـا      واإلفرادوالمواقف 
اتجاها ما قد يسهم في تحقيـق مجموعـة    إنالموضوعات التي تعيق تلك االشباعات ويالحظ 

  .تكوين اتجاه ما إلىمجموعة من الحاجات المتنوعة قد تدفع  إنكما  أهداف

   :لإلفرادـ المعلومات المتاحة  2
مباشرا  راتأثيوتتكون االتجاهات تبعا لما يتعرض له الفرد من حقائق و معلومات  والتي تؤثر 

ويتحـدد اثـر    )الجانب المعرفـي المـدركات  (مكون من مكونات االتجاهات وهو  أهمعلى 
بفعل المصادر المعتمدة للحقائق لدى الفرد والتـي تحـدد   المعلومات على تشكيل االتجاهات 

وتشابك لدى الفرد الواحد خالل مراحل نضجه النفسي المختلفة بدءا بالوالدين فالمدرسين فـي  
فالمحاضرين ومؤلفي الكتب في الجامعة وجماعات االنتمـاء فالدولـة بمؤسسـاتها     المدرسة
  .والثقافية المختلفة ورجال الدين اإلعالمية
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   ":الشخصية"ـ الفرد نفسه  3
لالتجاهات التي يكتسبها الفرد عن طريق التنشئة االجتماعية صغارا هناك االتجاهات  باإلضافة

كبارا عن طريق التفكير والتحليل وهذا يكون عندما يحدد الفـرد موقفـا    األفرادالتي يكتسبها 
وهذا يفسر اختالف االتجاهـات لـدى    النقاشمشكلة اجتماعية يدور حولها  أوتجاه موضوع 

  .في الجماعة الواحدة اإلفراد

  :ـ جماعات االنتماء  4
فرد في تبني هذه االتجاهات ويستمر ال إليهااتجاهات الفرد باتجاهات الجماعة التي ينتمي  تتأثر

بناء اتجاهات  إلىعادة ما يسعى الفرد ،داخل هذه الجماعة  أقرانطالما لقيت قبوال ودعما من 
كل فرد في هذه الجماعـة   إنمتشابهة معها بسبب تعرضهم لنفس مصادر المعلومات ولكون 

  .في الجماعة اآلخرين لإلفراديكون مصدرا للمعلومات 
على االتجاهات كما  تأثيرالواحد من  عالمجتمينسى ما للعوامل الحضارية المشتركة في  كما ال
  الثقافة السائدة في المجتمع   أنماطباالختالفات بين  تاالتجاها تتأثر

  
ما كان يعتقد بان االتجاهات هات عبارة عن مواقف مكتسبة وليس كاالتجا إنوتبين مما سبق 

الفيزيقي للفرد فهي تتكون من خالل الخبرات والمعارف التـي   بالتكوينلها صلة  أموراتمثل 
االتجاهات التـي   إنيحصلونها في مختلف فترات  حياتهم من مصادر متعددة والجدير بالذكر 

على التغير من االتجاهات التـي   استعصاء وأكثر أثرا وأبقى أعمقتكون  األسرةتتكون داخل 
فهذه تكون سطحية ذات صـيغة انفعاليـة    ىخراأل اإلعالمتتكون وتكتسب عن طريق وسائل 
  .)359ـ357: 1998،آخرون،الصفطي ( ضعيفة ومن ثم ال يصعب تغيرها

  :االتجاهات وبعض الظواهر النفسية الوثيقة الصلة بها

اهر النفسية أشكال من التفاعل والترابط مع وجـود  وبين االتجاهات وعدد من الحاالت أو الظ
وإن مما يوفر مزيداً من البيانات في فهم االتجاهات ومكوناتها . واالختالفأشكال من التباين 

واالعتقادات والقيم واآلراء، فـي  والميول الدوافع : اهر، هيوالوقوف عند خمس من هذه الظ
محاولة لبيان ما بينها وبين االتجاهات من اختالف مع االعتراف بأن نقطة االختالف ليسـت  

  .دائماً واضحة كل الوضوح
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  :االتجاهات والدوافع

إن وراء كل سلوك دافعاً أو أكثر يحـرض ذلـك   : يتكرر في الدراسات النفسية القول 
  ؟ما مكانة الدوافع في االتجاهات: ويكون السؤال هنا. السلوك ويستثيره ويوجهه

إن لدى الشخص الكثير من االتجاهات، ولكنها ال تعمل باستمرار وال تكون باسـتمرار فـي   
على أن يأتي  )الحفظ(أو  )النوم(مستوى الشعور بل يمكن أن تكون وراء الشعور في نوع من 

وقد يأتي المثير من الداخل وقد يأتي من الخارج، ويكون النظر إلى االتجاه فـي  . ما يستثيرها
فإذا وجد المؤثر، مثل ظهور . لتحريك السلوك باتجاه معين "نزوع"أو  "تهيؤ"على أنه الحالتين 

فكرة تتصل بالكتل السياسية لدى شخص يناقش الموضوع بينه وبين نفسه أو يناقشه مع آخر، 
ومن هنا يقـال إن  . فإن هذا المؤثر يستثير الدافع لالستجابة، ويستثير الدافع بدوره ذلك التهيؤ

ومن هنـا  . تهيؤ لسلوك يدعو إليه دافع ما، أو أكثر، والمؤثر هو الذي يحرض الدافعاالتجاه 
يقال كذلك إن مثل هذا السلوك سلوك موجه باالتجاه الموجود لدى الشخص، وهو موجه لتنفيذ 

والدافع قوة داخلية، وشدته الالحقة بشدة تحريضه من المؤثر تنعكس . ما يعبر عن ذلك االتجاه
واالتجاه نفسه قوة كذلك لما يتضمنه من اعتقادات وقيم وعواطـف،  . االتجاه على شدة ظهور

. فإذا بدأ تحقيق وظيفته وتوجيه السلوك، فإنه يغدو قوة تتفاعل مع قوة الدافع وتتعاون معهـا 
  .ومع ذلك يبقى الدافع مختلفاً عن االتجاه من حيث هو حالة أو حادثة نفسية

  أو االهتمامات الميول االتجاهات و

يكشف فحص اهتمام الشخص بشيء ما عن رغبة يحتمل فيها أن تكـون فـي           
الرغبة في الحصول على ذلك الشيء أو الرغبة في البعـد عنـه وتفاديـه    : واحد من طرفين

والرغبة ظاهرة يراها علماء النفس الصقة بمصطلح االهتمام أو ). راغب فيه، أو راغب عنه(
عبير عن االهتمام به أو الميل إليه، أو عن االهتمام بتفاديه أو فالرغبة في الشيء ت. دالة عليه
ومن هذا المنظور، وبسبب من أن ظهور االهتمام أمام عين الدارس أكثر سـهولة  . الميل عنه

بـدل   interestمن ظهور الميل، غدت دراسات نفسية كثيرة تسـتعمل مصـطلح االهتمـام    
  . مصطلح الميل للمعنى نفسه

تمام، أو الميل، الصبغة االنفعالية التي ترافق سـلوك الشـخص نحـو    والغالب في االه
. إنه يبدو محباً لذلك الموضوع أو نافراً منه، منجذباً إليه أو مبتعـداً عنـه  : موضوع اهتمامه

ثم إن في االهتمام صبغة عقليـة  . والصبغة االنفعالية، كما ذكر من قبل، موجودة في االتجاه
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ولكن هنا فرقاً أو اختالفاً، مع ذلك بـين  . مسوغات عقلية كذلك الفردتبدو واضحة حين يقدم 
  : الحالتين،ويظهر هذا الفرق في أمور أهمها أربعة

األول أن الصبغة العقلية تغلب على االتجاه وتكون الصـبغة االنفعاليـة ضـعيفة، وأن    
واألمر الثـاني  . الصبغة االنفعالية غالبة على الميل أو االهتمام وتكون الصبغة العقلية ضعيفة

فاالتجاه أكثر ثباتاً في النفس واستمراراً في حياة : هو االختالف في درجة الثبات واالستمرار
: فاالختالف في الموضـوع أو الهـدف  : أما األمر الثالث. مما عليه الحال في االهتمامالفرد 

واضحة والحال فالغالب على موضوعات االتجاهات أنها اجتماعية وأن العناية بها في المجتمع 
إذ يحتمل كثيراً أن يكون موضوع االهتمام شـيئاً  : ليست كذلك في موضوع االهتمام أو هدفه

وأما األمر الرابع فهو أن االتجاه أكثر عمقاً في بناء الشخص وأشد أثراً . يخص الشخص وحده
ناعـات  من االهتمام وذلك بسبب من غلبة الصبغة العقلية على االتجاه ومن توظيف االتجاه ق

  .الشخص واعتقاداته حين يغدو هذا االتجاه قائماً عنده

  :االتجاهات واالعتقادات

االعتقادات أحكام ضمنية أو ظاهرة تدل على وجهة نظر للشخص بشأن خاصية أو خصائص 
إنها تعبر عن الصحة أو الخطأ فيما ينسب إلى ذلك الشيء أو األمر، أو . لشيء ما أو أمر ما
ومثال ذلك االعتقـاد  . ن عالقة بين ذلك الشيء أو األمر وبعض الخصائصإنها تثبت في الذه

يضاف إلى ذلك أن االعتقادات أفكار تعبر عن . بأن متحدثاً يروي حادثة ما صادق فيما يقول
أما . نوع من األحكام المعرفية أو عدة محاكمات، وأنها ال تحمل الصبغة االنفعالية في أعماقها

وضوعه وهو أوسع من موضوع االعتقاد في تنوع حاالت ظهوره ثـم  االتجاهات فلكل منها م
ومع ذلك فـإن  . إن في االتجاه من الصبغة االنفعالية ما ال يوجد في االعتقاد على وجه العموم

من الالزم القول إن االتجاه الواحد يلخص أو يختص أو ينطوي على عدة اعتقادات ولكن من 
فقد يبدو االتجاه مختلفاً مع اعتقاد يكون جزءاً أو : منها عندها أو يتطابق مع كل  دون أن يقف

  . طرفاً من عدة اعتقادات ينطوي عليها االتجاه

  :االتجاهات والقيم

تؤلف القيم نظاماً عميق المكانة في بنية الشخصية، ومن بين النظريات فـي طبيعـة    
والقيم متنوعة بينها العقلي، واالجتمـاعي،  . نظام قيم الشخصية  النظرية القائلة إنالشخصية 

ويوضح تحليل أي منها على أنها تعبر عـن  . واألخالقي، والجمالي، واالقتصادي وغير ذلك
إن المال لدى شخص ال يهمه إال المال يعبـر عـن أن   الفرد هدف حياتي وأنها معيار لسلوك 
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وحـين  . ر في تنظيمها في بنية شخصـيته للمال لديه قيمة ترتفع فوق كل القيم األخرى وتؤث
. يفحص قوله وفعله يرى أن المال معيار لديه يحكم عن طريقه على كل أنماط سلوكه المختلفة

ومع ذلك فإن من الممكـن  . واالتجاه ال يؤلف معياراً للسلوك، وال يكون هو ذاته هدفاً حياتياً
إن عمق القيم ونظام عموميتها مـن  القول إن االتجاه تعبير داخلي عن قيمة أو مجموعة قيم و

  . حيث الموضوعات التي تتناولها أعظم مما هي الحال في االتجاهات

  :االتجاهات واآلراء
الرأي مصطلح قريب من مصطلح االتجاه والسيما في حديث اإلنسان العادي في مناسـبات   

التجاه أو االتجاهات يضاف إلى ذلك أن اآلراء كثيراً ما تعتمد في الكشف عن ا. الحياة اليومية
لدى شخص ما وضع موضع المالحظة أو في دراسة علمية عن االتجاهات لدى مجموعة من 

تعبـر   -الخاصة بالرأي العام -وكثيراً ما أوردت قياسات الرأي العام أن نتائجها. األشخاص
 .ونحو هذا المرشح لرئاسة الجمهوريـة أو ذاك . عن اتجاهات الناس نحو هذا الحزب أو ذاك

والرأي حكم شخصي يطلق على شخص أو حادثة أو عالقة أو غير ذلـك فـي مناسـبة أو    
فإذا اتجه البحث إلى المقارنـة  . ظروف ما ويعبر عما يراه الشخص بشأن ما يطلق رأيه عليه

األولى أن الرأي . بين االتجاه والرأي، تبين أن االختالف بينهما يمكن أن يظهر في أربع نقاط
لى حادثة محددة في مناسبة ما، واألمر ليس كذلك في االتجاه الـذي يعـد   حكم محدد يطلق ع

تهيؤاً للسلوك باتجاه ما نحو أمر ما يمكن أن يظهر ضمن شروط متنوعـة وفـي مناسـبات    
والثانية أن الصبغة االنفعالية المرافقة للسلوك المعبر عن االتجاه هي أكثر بـروزاً أو  . مختلفة

ية في الرأي، مع العلم أن العوامـل االنفعاليـة، مثـل المشـاعر     ظهوراً من الصبغة االنفعال
والنقطـة  . يمكن أن تتدخل في تكون رأي ما كما يمكن أن تتدخل في تكون اتجاه ما. وغيرها

الثالثة أن من الممكن التأكد من صحة الرأي أو الخطأ فيه أي من التطابق بين حكم صـاحب  
عليه الحكم، أما االتجاه فال تتوافر الفرص فيه للتحقق الرأي وواقع الحال أو األمر الذي يطلق 

فمن الممكن التأكد من صـحة رأي يقـول إن   . من صحته بعد التأكد من وجوده لدى صاحبه
، ولكن مثل هذا التأكد غير »ع«خسرت مئة دبابة في األيام األولى من حربها مع » س«دولة 

وأمـا  . هجان الحرب ونفوره منهـا وارد حين يعبر شخص عن اتجاهه الذي ينطوي على است
النقطة الرابعة فهي أن الرأي سلوك واضح يوضع موضع المالحظة مباشرة، أما االتجاه فتهيؤ 

نقال عن سعاد العشيبي ( بينها اآلراء ضمني ال يالحظ مباشرة بل تدل عليه أنماط من السلوك 
 ،2000 (.  
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   :تعديل االتجاهات و تغييرها 
و  الشـيخوخة تسبها الفرد في حياته و السيما في مراحل ما قبل االتجاهات التي يك إن

تخضع للتعديل و التغيير فقد ينال االتجاه بعض التعديل في  أنالتي يقال عنها ثابتة نسبيا يمكن 
ـ   أومدى مضمونه  ن شدته ، وقد يتغير االتجاه ويأخذ منحى جديدا مختلفا اختالفا واضـحا ع

  . االتجاهاتفي النسبي  ن القول بالثبات يمكوبسبب من هذه الحال . السابق 
فقد يحدث التغيير لـدى الفـرد   . ظروف متنوعة  أوالتعديل ضمن شروط  أويتم التغيير  وقد

وقد يحدث تكون المعارف جديـدة  . تتكون لدى الشخص األثر بتأثير خبرات جديدة و عميقة 
تكون متوافرة لديه من قبل ، وكثيرا وال لدى الفرد تتصل به و شخصيته و بموضوع االتجاه 

اتجـاه مـن    أواقتصادي  أوهذا التغيير ضمن هذه الظروف في حال اتجاه سياسي ما يحدث 
 أو اإلعـالم وقد يكون العامل الرئيس في حدوث التغيير عمل منظم تقوم به وسـائل  .زعيم 

  . المؤسسة الخاصة أومؤسسة خاصة وذلك حين يخضع الشخص ألثار تلك الوسائل 
ومثال ذلك اثر حاجـة  . من تغيير في حاجات الفرد  يأتيالعامل الرئيس في التغيير قد  إنثم 

  فريق لعبة رياضية  أوكتلة سياسية  إلى ءاالنتما إلىالفرد الشديدة و الجديدة 
الدفاع عن النفس السيما حين يدعو بقاء الشخص في  إلىالعامل من الحاجة  يأتي أنويحتمل 

ط الحياة في ذلك المجتمع ، ثم يلحق بذلك تتفق وشرو تعديل في قناعات لديه ال إلىمجتمع ما 
على هذا التعـديل   أمثلةمجتمع جديد  إلىأكثر ، ويقدم هنا المهاجرون  أوتغير عنده في اتجاه 

 اإلنـاث والسـيما   األوالدحين تستدعي حياتهم الجديدة تغييرا في اتجاهاتهم نحو حرية سلوك 
   . منهم

ديل االتجاه كثيرا ما كان موضع دراسات تجريبية تمكن فيها برنامج معد مـن قبـل ،   وان تع
 اتجاه  ملحوظ في تغيير أحداثالعمال ، من  أومن الطالب  األفرادونفذ في حال مجموعة من 

العمل نحو نوع من الدراسات العلمية ونحو نوع  أوتلك المجموعة نحو نوع من الدراسة  أفراد
  .)22: 1685الرفاعي ،(  فضلهت ال داألفرادوية كانت مجموعة الي األعمالمن 

  : طرق تغيير االتجاهات
  الطرق الشائعة في تغيير االتجاهات أهموفيما يلي  تتعدد طرق تغيير االتجاهات وتعديلها ،

   :ـ تغيير الجماعة المرجعية 1
ومعاييرهـا   وأهـدافها التي يرتبط الشخص بقيمها  ةالجماع بأنهاوتعرف الجماعة المرجعية 

هذه  إلىوانتمى   جديدةجماعة جديدة ذات اتجاهات  إلىانتقل الفرد  فإذاواالجتماعية  األخالقية
وقـيم   مبادئتعديل وتغيير اتجاهاته القديمة بما يناسب  إلى يؤدي  الجماعة فانه بمرور الوقت

  .الجماعة الجديدة



49 
 

   :المرجعي اإلطارتغيير  ـ 2
فعلى سـبيل   كلها  هالذي يشتمل على معايير الفرد وقيم اإلطار بأنهي المرجع اإلطاريعرف 
القرارات االشتراكية نظرة تختلف عن نظرة الشـخص   إلى الرأسماليينظر الشخص  :المثل 

تغيير في اتجاهه الفرد  إلحداث و.المرجعي لكل منهما  اإلطار إلىاالشتراكي لها وهذا يرجع 
  .المرجعي إطارهيتطلب ذلك تغييرا في 

   :التغيير في موضوع االتجاهـ  3
التغييـر    االفرد هذيحدث تغيير في اتجاهات الفرد عندما يتغير موضوع االتجاه نفسه ويدرك 

بعـض   إدارةيشترك بعض العمال في مجـالس   أنالتي فرضت  ةالحديث التشريعات:مثل ذلك
تغييـر اتجاهـات    إلىذلك  أدىغير العمال من ثقافتهم وقد  إنالشركات وقد ترتب على ذلك 

  .نحوهم اآلخرين
   :في السلوك  لقسرياالتغيير ـ 4

ـ  تغييـر فـي    إلـى دي ؤقد يحدث تغيير قسري في السلوك نتيجة ظروف اضطرارية وهذا ي
عنـد   أسرتهيتحمل مسؤولية  أنالفرد عندما تضطر الظروف .سلبيا أو  ايجابيا إمااالتجاهات 
 أفـراد اتجاهاته نحو الحياة بعامة تتغير ،كذلك تتغير اتجاهاته نحو  إنعجزه نجد أو فقد والده 

  .بخاصة أسرته
   :ـ تغيير المواقف  5

تتغيـر  اتجاهات الطالب  إن :تتغير اتجاهات الفرد والجماعة بتغير المواقف االجتماعية فمثال
مستوى  إلىعندما ينقل الفرد من مستوى اقتصادي اجتماعي منخفض أو حينما يصبح مدرسا 

  أعلىاقتادي اجتماعي 
     :االتصال المباشر بموضوع االتجاه ـ6

تغيير اتجاه الفرد  نحوه ولعل السبب في ذلك  إلىفاالتصال المباشر بموضوع االتجاه قد يؤدي 
يتعـرف   بأنهاتصال الفرد بالموضوع اتصاال مباشرا يسمح له  إنمنها  أمورعدة  إلىيرجع 

  .على جوانب جديدة للموضوع 
   :واالتصال اإلعالماثر وسائل ـ 7

حـول   واآلراء واألفكـار  واإلخبـار المختلفة بتقديم المعلومات والحقائق  اإلعالمتقوم وسائل 
السـلبية   أوااليجابيـة   أماوهذا يساعد بطريقة مباشرة على تغيير االتجاه . موضوع االتجاه 

كبيرة كمـؤثر   أهميةذات  أصبحت أنها إلىفي تغيير االتجاهات  اإلعالموسائل  أهميةوترجع 
  ماليين الناس في وقت قصير إلىتصل  أنهاتماعي والى والتطبيع االج التنشئةفي عملية 

   :تزويد الفرد بالمعلومات عن موضوع االتجاهـ  8
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 أورجال الـدين   أو الرفاقجماعة  أو اإلخوة أوالمدرسين  أو الوالدينعن طريق  إماوهذا يتم 
  الكتب والمراجع 

  ـ :التالية األمورهذا ويتوقف فاعلية المعلومات في تعديل االتجاهات على 
  اتجاه الفرد نحو مصدر المعلومات ـ 1
  ـ الطريقة التي تقدم بها المعلومات 2
  )الذي يتلقى المعلومات(الخصائص النفسية للشخص  ـ 3

ير اتجاهاتهم عن طريق يمكن تغي ةالحديث اآلالت إدخالفالعمال الذين لهم اتجاهاتهم سلبية نحو 
  .وما تقدمه لهم من خدمات في المستقبل اآلالتتزويدهم بمعلومات كافية عن هذه 

   :المسئولينالخبراء والقادة  ورأي األغلبية رأي تأثيرـ  9
الخبراء المشهورين والقـادة   ورأي األغلبية رأيعن طريق  باإلقناع وتتغيراالتجاهات  تتأثر

  الء  بدرجة كبيرة أراء هؤوالزعماء حيث يثق الناس في 
   :المناقشة وقرار الجماعة ـ10

 اإلفـراد هذه الجماعة وغالبا مـا يتبنـى هـؤالء     أفرادتؤثر المناقشة الجماعية في اتجاهات 
  تجاهاتهمتتغير اوبالتي الجماعة من خالل المناقشات   إليهاالتي تتوصل  تالقرارا

  .)220ـ217:  1991منسي،(

   :قياس التجاهات اهمية 
  ـ :كبيرة منها أهمية تاالتجاهالقياس  إن
والتنبـؤ   األفـراد بجوانب تطبيقية تمدنا بالمعرفة فـي دراسـة سـلوك     الباحثينـ تزويد  1

  .باتجاهاتهم المتنوعة والتعرف عليها
أو غموض االتجاهـات ودرجـة قوتهـا     أوالتعرف على درجة وضوح  للباحثينـ تتيح  2

  .ها وثباتهاتطرف
االتجاهات وتطورها و استقرارها وثبوتهـا   نشأةالتي تؤثر في  األساسيةـ دراسة العوامل  3

  . تغيير هذه االتجاهات  أوتعديل  يةإمكانمما يترتب عليه 
ن الصـناعة  دراسة االتجاهات له فوائد تطبيقية في مجاالت وميادين متعددة مثل ميـادي ـ   4

   والسياسة والخدمة االجتماعية ومجاالت الصحة النفسية واإلعالمواالقتصاد  واإلنتاج
  ).ت .ب ،معوض(
  

  ـ :طرق قیاس االتجاھات
  :هناك عدة طرق لقياس االتجاهات منها
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  )Bogaredus(طريقة بوجاردوس :أوال
بـين األشـخاص   وتحاول هذه الطريقة قياس العالقات االجتماعيـة أو البعـد االجتمـاعي    

والجماعات وتعطي عادة سبع فقرات تبدأ من قبول الزواج من شخص من الجماعة موضوع 
  :من الوطن وكاالتي هاالتجاه إلى استبعاد

  ـ اقبل الزواج من شخص منهم  1
  ـ اقبل احد أفراد هذه الجماعة صديقا لي في النادي  2
  ـ اقبله جارا يسكن الشارع الذي اسكن فيه  3
  ـ اقبله زميال لي في عملي  4
  اقبله مواطنا في بلدي  ـ 5
  اقبله مجرد زائر لوطن  ـ 6
  من وطني  هاقبل استبعاد ـ7

أمريكيا ليحـددوا   )"1725"(هذا المقياس على عينة قدرها ) 1926(وقد طبق بوجارودس عام
التجارب مرة  جماعة أو قومية من القوميات و قد أعاد الباحث" )39("اتجاهاتهم نحو أبناء عدد

وقارن بين نتائج المقياس في المرتين لدراسة التغير في االتجاهات خالل  )1936(أخرى عام 
  .هذه الحقبة الزمنية 

  
  )Thurstone(ـ طريقة ثرستون :ثانيا

تسمى هذه الطريقة بطريقة المقارنة المزدوجة الن المقياس يطلب مـن المبحـوث إن يقـوم    
وتتميز الفقرات على وفق هذه الطريقـة   سفي الموضوع المقيابتفضيل اتجاه على اتجاه أخر 

  .الشديدة له ةبالتدريج من التأييد القوي للموضوع إلى المعارض
  

  )Likert(طريقة ليكرت  ـ:ثالثا 
وتعد هذه الطريقة من أكثر طرق قياس االتجاهات شيوعا بين البـاحثين وتتميـز الفقـرات    

األول يحتوي على الفقرات االيجابية والثـاني  : نصفيين  باستخدام هذه الطريقة بانقسامها إلى
وإمام الفقرات سواء أكانت ايجابية وسلبية بدائل أو اختبارات قـد   يحتوي على فقرات سلبية ،

معارض  معارض، موافق ،(الخ فعلى سبيل قد تكون البدائل ..تكون ثالث أو أربعة أو خمسة 
  .)جدا 
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  )Guttman(طريقة كتمان ـ:رابعا 
وتتمثل هذه الطريقة في قياس االتجاه بإعطاء فقرات وإمامها قبـول أو رفـض االسـتجابة    

فق علـى  افانه سـيو ) 1(ويمكن للباحث أن يخرج بان المفحوص عندما يقبل الفقرة ) نعم،ال(
  .)81ـ 80: 2000لكبيسي ، الداهري،ا( ىالفقرات األخر

  

 : Study Habits عادات االستذكار:ثانيا

العادة هي وسيلة مباشرة للتفاعل مع المواقف المختلفة للحيـاة باعتبارهـا تعنـي             
  .اإلعمالأي عمل من  إجراءالسهولة والدقة في 

 أصبحتالعنصر االنفعالي وقد  أونات ااالقتر أواستجابة متعلمة فيها االرتباطات " بأنهافعرفت 
لمواقـف  ل أليـه اسـتجابة   وإنهاية من خالل التدريب مستقرة وسريعة والية تقريبا بدرجة كاف

  .)56: 1988دسوقي ،( "نوعية تكتسب بطريقة سوية كنتيجة للترديد والتعلم
معظمه يعود في  نمط مستمر من السلوك المتعلم والذي يصبح راسخا حتى " بأنهاكما عرفت 

  .)1991، كفانيجابر،(  أليا
العلماء  أوائلمن و اوتفسيراتهضمن مبادئها   Habit" العادة"وقد تناولت العديد من النظريات 

كيف " هل" أوضحضمن نظرية متكاملة فقد  C.Hullالذين تناولوا العادة هو العالم كالرك هل 
حـدث تنبيـه للجهـاز     إذمسلماته فيرى انـه   أهم هي تتكون العادة في المسلمة الرابعة التي

 اإلحـداث حاجة تنتج عن ارتباط هذه  إشباعواتبعه مباشرة  )ر(العصبي وقت حدوث استجابة 
  .االستجابة في المواقف المقبلة المشابهة  إثارة إلىخطوة في سبيل تكوين عادة فيميل المثير 

وسيط ويستدل عليها من االستجابة وترتبط من ناحية بالظروف هي مركب فرضي  إذنفالعادة 
المتغيـرات  (باالستجابة  أخرىية ومن ناح )المستقلة  المتغيرات(البيئة  تتسبقها ومنبهاالتي 
هناك ظروفا تتحكم  إنتكوين كمي ينمو تدريجيا ويمكن قياسها و ذكر  أنها" هل"ويرى ).التابعة

وظيفة كمية بعدة متغيرات إال هو  في اطراد نموها وان نمو القدر الذي به تزيد قوة العادة ما
 تأثيرهامن هذه المتغيرات دراسة تمكن معرفة  أربعةدراسة  أمكنوقد . في الموقف التعليمي 

  :الزيادة في قدرة العادة هي إنفي عملية التعلم وعليه يمكن القول 
فكلما زاد عدد مرات التدعيم زادت  هي عملية نمو وظيفي موجب لعدد مرات التدعيم ، ـ  1

  .قوة العادة
 أقوىالدافع  إشباععملية  أي كلما كانتالحاجة  إشباعهي عملية نمو وظيفي موجب لقوة  ـ 2

  .ازدادت العادة قدرا
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هي عملية نمو وظيفي سالب للمدة التي تنقص بين حدوث االستجابة وبين تدعيمها فكلما  ـ  3
  كان التدعيم مالزما لالستجابة كانت الزيادة في قدر العادة اكبر

زمن بين الكان  إذاهي عملية نمو وظيفي سالب للفرق في الزمن بين المنبه واالستجابة  ـ  4
المنبه فـي   يأخذهاالستجابة قصير االستمرار وعملية نمو وظيفي سالب للزمن الذي  المنبه و
  .)1990الغريب، (  كان التنبيه مستمرا إذاعلى العضو الحسي ، التأثير

   :ماهية عادات االستذكار
 أصـبح ولكنه  لإلرادةخاضعا  األمر أولالنشاط كان في  أشكالتعتبر العادة شكل من 

تظل العادة مستمرة  أنتساعد على توفير الجهد والوقت ومن المحتمل  أنهاكما . بالتكرار  أليا
  .)4: 2005سناء سليمان،( منها األصلييزول الهدف  أنبعد 

  
وفهم المادة الدراسية التي تم حفظهـا   إدراكفهو نوع من التعلم المقصود هدفه  االستذكار أما

  .)60: 2003،سعفان (  والثقة ثم استرجاعها بكفاءة عالية على وجه من السرعة
  

برنامج مخطط من قبل المتعلم الستيعاب المواد الدراسية متضمنا  إلىويشير مفهوم االستذكار 
المهـارات   وإتقان األفكارالحفظ والفهم والتحليل والنقد للمعرفة واستنباط :متعددة منها  أنشطة

  .)190: 2002الفرماوي،(يطلق عليه عادات االستذكار فهو ما إجراءاتالسبيل لذلك من  أما
  

  .ولقد تعددت تعريفات عادات االستذكار وفيما يلي بعض هذه التعريفات 
نمط سلوكي يكتسبه الطالب خالل ممارسـته المتكـررة   "بأنهاعادات االستذكار  زيدانيعرف 

يختلـف بـاختالف   الخبرات والمهارات وهذا  الـنمط   وإتقان والمعلوماتلتحصيل المعارف 
  .)493: 1990زيدان،( "ويتباين بتباين التخصصات األفراد

  
فـي سـلوك    أتلك العادات التي تبد"عادات االستذكار هي  إنويذكر احمد عبد اللطيف عبادة 

مهارات اكتساب المعلومات والمعارف وال أثناء وأيضاعملية الدراسة والتحصيل  أثناءالطالب 
  .)80: 1992عبادة ،" (وطرق العمل التأخيرتجنب وتقاس في ضوء بعدي 

  
الطرق التي يتبعها الطالب في استيعاب " عادات االستذكار هي  إنويضيف محسن عبد النبي 

التي سيقوم بدراستها والتي من خاللها يلم بالحقائق ويتفحص  أوالمواد الدراسية  التي درسها 
جديـدة   أفكـار ويحلل وينتقد ويفسر الظواهر ويحل المشكالت ويبتكـر   اإلجراءات أو اآلراء
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ويتقن اداءات تتطلب السرعة والدقة ويكتسب سلوكيات تفيده في مجال تخصصه وفي  وينشئ
  .)361: 1996عبد النبي ،(  "حياته أسلوب

  
طالب لمساعدة السلوك الذي يقوم به ال"بأنهويعرف محمد كامل عبد الموجود سلوك االستذكار 

نفسه في تعلم المواد الدراسية تعلما فعاال يساعده في الحصول على المعلومات من مصادرها 
 1996عبـد الموجـود،  "(منهـا  واإلفادةتذكارها واستيعابها المختلفة وتنظيمها بصورة تسير 

:361(.  
هي الطريقة والسلوك الـذي  "عادات االستذكار أن إلى) Azikiwe1998    (  ويشير ازيكوى

الموضـوع   إلتقـان يقوم به الطالب في قراءته الخاصة بعد تعلمه داخل حجرة الصف وذلك 
              "الدراسي

النشاط التي  أوالسلوك  أنماط "إلىمصطلح عادات االستذكار يشير  إنويرى حمدي الفرماوي 
السلوكية بالتكرار تكتسب صـفة   األنماطمعرفة وهذه استذكاره واكتسابه لل أثناءديها المتعلم يؤ

            ."العادة ويكون لها صفة الثبات النسبي لدى المتعلم
اتجاهات في الـتعلم تمكـن    "عادات االستذكار هي إن إلى) Nneji )2002كما يشير ننجي 

  .)19: 2002الفرماوي ، (  "استذكار المواد الدراسية ثناءأالطالب من العمل بكفاءة 
  

 اإلجراءاتمجموعة من "عادات االستذكار هي  إنعليا  أبويس ومحمد دق أبوكما يرى محمود 
 اإلجـراءات هـذه   وتأخذوالطرائق التي يستخدمها الطالب عند تعاملهم مع المهمات التعليمية 

مثل اخذ المالحظات والمراجعة والتسميع وتنظـيم المـادة الدراسـية     اإلشكالمجموعة من 
  .)105: 2002عليا، أبوقديس،  أبو( "حان والتعامل معهلالمت واإلعداد

  
مجموعة من السلوكيات التـي اعتـاد    "عادات االستذكار هي إن أبكروتضيف سميرة حسن 

  .)15: 2006، أبكر(  "ممارستها في المواقف التعليمية على الطالب
  

التي يسـتخدمها   األساليبتلك "بأنهاوقد ورد تعريف عادات االستذكار في الموسوعة التربوية 
التخطيط وكتابـة   أمثلتهافي تعلم المواد الدراسية تعلما فعاال ومن  أنفسهمالمتعلمون لمساعدة 

  .)10: 1993عبد الموجود،(  "المذكرات والتلخيص وتحديد المعلومات
  

السلوكية التي تتكـرر فـي المواقـف     األنشطةنوع من "بأنها راالستذكاعادات ويعرف جابر 
الدراسـية   األعمـال  أداءالمتشابهة ويتبعها الطالب متمثلة في درجة التركيز والمثابرة فـي  
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 أيضاالطالب بالمشتتات والمعلومات كما تشمل  تأثيرومدى . السنة  أياموتوزيع الدراسة عبر 
  .)194: 1988جابر،( "في الدراسة والتخطيطدرجة الدقة الترتيب والنظام 

  
 المتشـابهة فـي المواقـف    يتكررنوع من السلوك المكتسب الذي "بأنهاكما عرفها عبد القادر 

والتحليل والنقـد وتفسـير    اآلراءبالحقائق وتفحص  لملمأليبذل  الطالب جهدا في االستذكار و
"الظواهر وحل المشكالت وابتكار وسلوكيات جديدة تفيده في مجـال دراسـته وفـي حياتـه    

  .)1995القادر، عبد(  
  

  ـ :يأتي ويالحظ من التعريفات السابقة ما
تعلمـه وهـي    إثناءسلوكية يؤديها المتعلم  أنماطعادات االستذكار هي  إنـ االتفاق على  1

  .تعاملهم مع المواد الدراسية  أثناءالطالب التي يستخدمها  واإلجراءاتمجموعة من الطرق 
  
بالمعـارف   إلمامـه يعمل بكفاءة من خـالل   أنتساعد عادات االستذكار الطالب على  ـ 2

للخبرات والمهارات وتوفيره للوقت والجهـد وتحليلـه ونقـده وتفسـيره      وإتقانوالمعلومات 
  .للظواهر وحل للمشكالت 

النشاط التي يؤديها المتعلم بصـورة   أوالسلوك  أنماطعادات االستذكار هي مجموعة من  ـ3
والتهيؤ من خالل الدافعية واالستذكار  األنماطتناوله للمادة الدراسية وتتحدد وهذه  أثناءتكررة م
  .النهائي لالمتحان واإلعدادمشتتاته والناتج منه  وإدارةوطرقه  وأساليبهوقته  إدارة هل

  ـ:خصائص عملية االستذكار 
ـ تحتاج عملية االستذكار لجهد كبير وخاص من الدارس وهذا الجهـد يعتبـر ضـروريا     1

  لنجاح عملية االستذكار 
لكـي   اآلخرينالفرد بنفسه بعيدا عن  انفراد إلىعملية االستذكار نشاط فردي يحتاج  إنـ  2

ومات لكي تفسير المعل إلىيحتاجون فقط  االستذكار ال أثناءتتحقق فاعلية االستذكار فالطالب 
والمهارات التـي   األساليبيختاروا  أن إلىمستوى التمكن بل يحتاجون كذلك  إلىيتم تعلمها 

  تلزم لتحقيق هذا المستوى من التعلم
عتمد على كفايات تاالستذكار عملية معرفية كغيرها من العمليات المعرفية  إنبالرغم من  ـ 3

 إدارةوجداني يتمثـل فـي   العملية لها جانب  ههذ إال إنالفرد وترتكز على كفاءته الشخصية 
  .الفرد



56 
 

هذه العملية تختلـف   إنالموقف الذي يوجد فيه المتعلم ،أي  إطارـ االستذكار يعتمد على  4
عمليات االستذكار تعتمد  ففاعلية مكن منها ،تالمهارات المطلوب ال أوباختالف شروط العمل 
المادة المطلوب استذكارها وكـذلك  زمـن    منها مثال نوع ومستوى على كثير من العوامل ،

في النهاية مدى التمكن من المـادة   إليهالذي ننسب  فرص المراجعة وطبيعة المحك وإمكانية
المصـادر الخاصـة    إدراك وأهميةالمطلوب استذكارها وكذلك الوقت الفعلي للعام الدراسي ، 

  .) 203ـ 201: 1998الشرقاوي ،(  بالمعلومات

  ـ :االستذكار أسسو  مبادئ
تعتبر قواعد تسهل استذكار المـواد   و عنها في عملية االستذكار .الغني مبادئهناك 

حتـى يسـتخدمها فـي     المبادئ هيلم بهذ أنالتي يراد استيعابها وحفظها وينبغي على الطالب 
  .المبادئاستذكاره ومن هذه 

   :ـ التكرار  1
ولحـدوث   السـترجاعها يكفي  تالمراالمادة التي يراد حفظها عدد من  إعادةويعني 

يحفظ قصيدة من قراءتها مرة واحدة بل  أنعملية التكرار البد من الممارسة فال يستطيع الفرد 
يكون التكـرار مقننـا    أنوالبد  إتقانه  إجادة إلىمن قراءتها عدة مرات حيث يؤدي التكرار 
و المالحظة  وفهم المواقـف    االنتباه(يقترن ب أنومدروسا ولكي يكون مقننا ومدروسا  البد 

والتمييز بين االستجابات الصحيحة والخطأ والتدعيم وتعمد الفهم وتعمد التعلم وتعمد االستفادة 
  .)53: 2006محمد غانم ،(  )التطبيقية مما يتم تعلمه

   :ـ الدافعية 2
 ...بـأنواع القيام  إلىداخل الفرد تجعله ينزع  وسيكولوجية فسيولوجيةالدافع هو حالة 

خفض حالة التوتر لديه وتخليصـه مـن عـدم     إلىمعينة من السلوك في اتجاه معين تهدف 
الدافع الذي يحركه ولكي تكون  بإشباع المثيرةالظروف  إزالةالفرد يعمل على  إنالتوازن أي 

تكون هناك دوافع للطالب نحو بذل الجهـد والطاقـة لـتعلم     أنعادات االستذكار فعالة البد 
  .)24: 2001جابر عبد الحميد،(  حل ما يواجهه من مشكالت وأقف الجديدة الموا

   :ـ الممارسة الموزعة  3
تتم عملية االستذكار على فترات زمنية يتخللها فتـرات مـن الراحـة     أنويقصد بها 

ثباتـا   وأكثـر  أسهلعدة ساعات يكون استذكاره  هالموضوع الذي يلزم الستذكار أوفالوحدة 
بدال من حفظها في جلسـة واحـدة    أيامقسمت هذه الساعات على عدة  إذاورسوما في الذهن 
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 أو من الممارسـة المركـزة   أجدى أثرهااالستذكار الموزع يكون  أوالممارسة  ومبدأمركزة 
ـ جل(لمادة بدرجة اكبر على فتـرات  لالمواصلة وذلك الن الطالب يتمكن من استذكاره   )اتس

  .)202: 1999حمود،(  ت راحةتتخللها فترا
  ـ :إن إلىالممارسة الموزعة ترجع  أهمية إنويذكر احمد عبد اللطيف عبادة 

يؤدي  )ةالمتواصل أوالممارسة المركزة (من الالزم أكثرالتركيز في االستذكار لمدة طويلة ـ  أ
  التعب والملل وبالتالي قلة االستيعاب مما يترتب عليه ارتفاع معدل النسيان إلى

العام بانتظام يكون اقدر على حفظها واسـتدعائها   أولب ـ الطالب الذي يستذكر دروسه من  
  من الطالب الذي ينكب على المذاكرة بصورة مركزة قبل االمتحان

فترات الراحة التي تتخلل عمليـة   أثناء أيضااالستذكار ولكن  ثناءأيتعلم الطالب فقط  ج ـ ال 
  .)43: 2001عبادة،(   ما حصلهتثبيت االستذكار فهي 

   :ـ الطريقة الكلية 4
فكرة عامة عن الموضوع المـراد   أوالالطالب يأخذ  أن أساسالطريقة الكلية على  مبدأيبنى 

وتقوم هذه الطريقة علـى   ةالتفصيليمكوناته وجزئياته  إلىبعد ذلك في تحليله  يبدأدراسته ثم 
الطريقة الجزئية والتي تقوم علـى   لطريقة الكلية توجداالجشطلت وفي المقابل نظرية  أساس

  .)202: 1999حمود،(  .وحدات منفصلة يدرسها الطالب بشكل منفصل إلىتجزئة المادة 
ويتوقـف   الطريقتينهناك محاسن وعيوب لكل طريقة من  إنويرى محمد كامل عبد الصمد 

  ـ :أهمهانجاح كل منهما على عدة عوامل 
  استذكارهاـ طول المادة الدراسية المطلوب  أ

  نوع المادة الدراسية ـ ب 
  صعوبة وسهولة المادة الدراسية  ج ـ

  د ـ العمر الزمني للمتعلم 
  النفسي والدراسي  هواستعداداته ـ ذكاء المتعلم وقدراته العقلية 

  .خبرة الطالب في المادة الدراسيةـ  و
الطريقـة   إتبـاع عندما يكون المتعلم صغيرا فنفضل  أوطويلة  أوفعندما تكون المادة صعبة 

الطريقـة   إتبـاع عندما يكون سن المتعلم كبيرا ولديه قدرات عقلية متميزة فيمكن  أماالجزئية 
بالطريقة الكلية لكـي يسـتوعب مجمـل     فيبدأ الطريقتينيجمع بين  أنويمكن للطالب .الكلية 

ضـمن   األجـزاء زء جزء ثم يدمج كل الصعبة ج األجزاءالموضوع ثم يركز بعد ذلك على 
  . )22: 1993عبد الصمد،(    الكلي اإلطار
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  : ـ التسميع الذاتي  5
من نجاح وعالج  أحرزهلمعرفة مدى ما  ألخريسترجع الطالب ما استذكره من حين  أنويعني 

 إلىالتسميع  أهميةمن الحفظ والفهم وترجع  والتأكيدالضعف في التحصيل يبدو من مواطن  ما
انه بمثابة حافز مهم لمواصلة االنجاز في التعلم واالستمرار في تركيز االنتباه كما انه يعطـي  

 باإلضافةتم استذكاره بطريقة صحيحة  الطالب الثقة بالنفس عندما يشعر انه يمكن استرجاع ما
  .)86: 2003سعفان،( انه ينظم المجهود ويقلل من قلق االستذكار واالختبار إلى
  

ويساعد التسميع الذاتي على تحسين كفاءة التعلم في التهجي وتعلم اللغة وعمليـات الحسـاب   
تطبيق نظام التسميع في التلخيص والقراءة تحسين الفهم لمحتوى الكتابـات النثريـة    إنوكما 

  .العلمية أو األدبيةسواء في الدراسات 
  ـ :من الفائدة أكثروان للتسميع الذاتي 

 بإعادةـ يعرف الطالب على النقاط التي تم حفظها وفهمها والنقاط التي لم يتم حفظها فيقوم  1
  استذكارها ويزيدها عناية وتركيزا

  ما يذاكره وإتقانـ عندما يشعر الطالب انه يسمع لنفسه هذا دافعا له بالبذل الجهد  2
  .علمالت أنواع أفضلـ يقوم على نشاط المتعلم الذاتي والذي يعتبر  3

التي تتصل بالموضوع  األسئلةعلى  اإلجابةيقوم بالتسميع الذاتي عن طريق  أنويمكن للطالب 
  .)110: 1996عبد الغفار،( فهمه أويقوم بتلخيص ما تم  حفظه  أو

  :والتوجيه  اإلرشادـ  6
االقتصاد في الوقت والجهـد المبـذول فـي     إلىالطالب يؤدي  إرشاد إنعلى  المبدأيبني هذا 

خطأ ثم يضـطر   أساليبعملية االستذكار وتعلمه الحقائق الصحيحة منذ البداية بدال من تعلم 
ثم يتعلم المعلومات  الصحيحة بعد ذلك فيكون جهده مضاعفا  األخطاءلبذل الجهد نحو تعديل 

من المسـاعدة   األدنىبه طلب الحد  المقصود وإنما اآلخرينيعني االعتماد التام على  وهذا ال
الـدهر ،  (مهامـه التعليميـة واسـتذكاره الفعـال لدروسـه      أداءمكن الطالـب مـن   تي تال

  .)24: 2002الحمورى،

  :)التغذية الراجعة( ـ معرفة النتائج 7
معرفة الطالب بمقدار تحصيله واسـتذكاره للمـادة ودرجـة     إنيذكر محمد كامل عبد الصمد 

  :فهم في االستذكار حيث يساعد على  مبدأواستيعابه لها  إجادته
  وتكرار تحصليه الصائب الخاطئتصحيح تحصيله  أ ـ
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ـ  في الفتور بمـرور   يأخذعمل ما  أداء إلىتشويقا الن الميل  أكثرجعل عملية االستذكار  ب 
  االستذكار  إلىالزمن عادة ولكن معرفة مدى التقدم ينشط الميل 

 أقصـى بذل  إلىتشجعه على منافسة نفسه وغيره وتدفعه  وبمدى تقدمه  ج ـ معرفة الطالب 
  جهده في المذاكرة

الفرد متى اقترب من بلوغ هدفه زاد  إنعلى  نصيالذي "المتزايدة  ةالطاق"د ـ استغالل قانون 
  .ما يبذله من جهد كنشاط الطالب عند اقتراب االمتحان 

   :النشاط الذاتي  مبدأ ـ 8
يقوم االستذكار الجيد على النشاط الذاتي للمتعلم عن طريق البحث واالطـالع واسـتخالص   

جاهزة من المعلم  المعلوماتيقف سلبيا ويتلقى  أنالنتائج والحقائق وجمع المعلومات بدال من 
  تكون عرضة للنسيان فالمعلومات التي يتلقاها عن طريق نشاطه الذاتي ال

 اآللـي  يقتصر على مجـرد التكـرار   ما يتعلمه ايجابيا فانه الوعندما يكون موقف الطالب م
محاوال انتزاع معناه  كما يحاول تطبيقه وتلخيصه  أالكتاب بل يفكر دوما فيما يقر ألفاظوترديد 

 أفضـل  إنفقد تبين  يشرحه لزميل له ، أويناقشه  أومنه  األسئلةعن  واإلجابةبلغته الخاصة 
  .)29ـ26:  1993عبد الصمد،(لنشاط الذاتيالتعلم هو التعلم القائم على ذلك الجهد وا أنواع

   :ـ الفهم والتنظيم 9
اسـتوعب   أذاالكامن خلف الكلمات وبالتـالي  الفهم يعني قدرة الطالب على معرفة المعنى  إن

دة هو تنظيمها يعبر عنه بلغته والذي يعين الطالب على فهم الما أنالطالب المعنى فانه يستطيع 
في استيعابها  أسهلبين المواد المتعددة يكون أو الن التنظيم والربط بين عناصر المادة الواحدة 

المادة له معنى ويسير وفق تنظيم وتخطيط  أجزاءيكون الربط بين  أنوسهولة تذكرها بشرط 
  .) 2006غانم ،( معين

   :ـ انتقال اثر التعلم 10
قريب من المجال الذي كان  أخرمجال  إلىويعني قدرة الطالب على نقل ما تعلمه واستذكاره 

مرتبط بناتج االستذكار فقدرة الطالب على االستفادة مما استذكره فـي   المبدأهذا  إن يستذكره
في حياته العلمية  وأيضا أخرىمادة  أو أخرموضوع  إلىمادة معينة ونقله  أو موضوع معين

      .ستذكار فعالاالناتج  إنى دليل عل
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   :ـ التدعيم11
تعبـه  لتتويج في النهاية ك ويأتيويعني حصول الطالب على مكاسب نتيجة النجاح الذي يحققه 

ويجب البعـد   مكافآت وإعطائهم ألبنائهم اإلباءوجهده ومذاكرته ويكون ذلك عن طريق مدح 
  .)2006 جاسم ،(  على العمل متوسط الجودة المكافآت أوبالغة في المدح لمعن ا

   :ـ معرفة الهدف من استذكار المادة12
مادة معينة فمعرفة الهدف  أويحدد لنفسه الهدف من مذاكرة درس معين  أنيتعين على الطالب 

 إنمن المادة يسهل عملية الحفظ والتحصيل ويزيد من درجة الفهم والتركيز االنتباه حيث ثبت 
التـي يريـد    األشياءدراسة  لهدف  خاص تحمل الفرد على رؤية العالقات بين ال أوالقراءة 

 م بها مما يجعله يفكر بها بطريقة شعورية والشعورية وهذا مااتحصيلها والربط بينها واالهتم
  .)1993عبد الصمد،( يفوق الطالب  الذي ال يقرأ خاص

   :الثقة بالنفس مبدأـ 13
وتمـال  المدفونة وتستخرج قواه  اإلبداعالثقة الطالب بقدراته الذهنية تبعث في نفسه روح  إن

من عدم  مخافةصعب المنال ولذا فان  شيءمن ذهنه انه ليس هناك  وتنزع باإلمكاناتروياه 
تعكـر صـفو    أنثقته بنفسه وعدم الثقة بالنفس من شـانها   إمامالفشل تتحطم  أو باالستيعا

هم عن االستذكار وقاليقظة التي تع ألحالملهم دائما يشعرون بالجبن ويستلمون فتجع األشخاص
  .)2006 ، العفنان(فال ينجزون في الواقع شيئا يذكر

  ـ: الذاكرة وعادات االستذكار 
الخبرة والمحافظة عليها لـتمكن الفـرد مـن     ألثار النسبيالدوام  إلىيشير مصطلح الذاكرة 

  .استرجاعها في الوقت المناسب
وهما وجهان لعملية واحدة هي علمية معالجـة   األخرفالذاكرة والتعلم يتطلب كل منهما وجود 
االدراكات مـرورا بالتصـور فالتخيـل     و اإلحساساتالمعلومات من قبل الشخصية بدءا من 

 إدراكيةوما تتمخض من نتاجات سواء كانت تصورات  اصلهاوحتى انجاز عملية المعالجة وتو
   .ومبادئقواعد  أومفاهيم  أوومواقف  ألشياء

  
من تهيؤ الطالب للتعلم والمذاكرة باالنتباه للمثيـرات والمـواد المـراد    أ تبدفعادات االستذكار 

ل تصـور  تعلمها وان يقوم بتكرار العناصر والموضوعات المراد االحتفاظ بها وان يقوم بعم
كما تعمل على ترميز وتشفير هذه المعلومـات   سمعي لغرض بقائها في الذاكرة قصيرة المدى
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المدى  طويلةالذاكرة  إلىترميزا ذا معنى تمهيدا النتقال المعلومات من الذاكرة قصيرة المدى 
  لكي يتسنى له استرجاعها فيما بعد 

لعملية التذكر التي يقوم بها الفـرد   األساسيوان عملية الترميز هذه هي التي تؤلف المضمون 
من  األعلىبنية وعزم على بلوغ غرض التذكر الذي يتوقف على طبيعة ومدى هذا المستوى 

يخزنها في مكانهـا المالئـم    أنالتناول خاصة عندما تنظم هذه المواد تنظيما جديدا واستطاع 
  . إليهاة والصحيح منذ ذلك يسهل عليه استرجاعها بكفاءة عند الحاج

الشخص لعادات استذكار جيدة في كل مستوى من مستويات  إتباعتذكر المعلومات على  فيعتمد
واالسـترجاع  ) التخـزين (واالحتفـاظ   )المعلومـات   إدخال(الذاكرة بدءا من عملية التذكر 

قيام فسوف تخزن المعلومات في الذاكرة بطريقة  قام الشخص بهذه المهمة خير فإذا) اإلخراج(
  .يحة يمكن استرجاعها بسهولة وسرعة عند الحاجة إليها صح

والذي يمثـل أنظمـة التـذكر    ) 2(الشكل رقم بواسطة  أفضلويمكن توضيح ما سبق بشكل 
            .المختلفة و التي تبين ما يحدث داخل دماغ الفرد 

   :االستذكارمراحل 
  Survey) اإلجماليةالقراءة (ـ مرحلة المسح 1

محتوياتـه مثـل    لمعرفةوسريعة  إجماليةوفيها يتم تنظيم المحتوى وقراءته بصورة 
 اإلرشـادات  إتبـاع يطة مفاهيمه عن الفصل ويجب خرمعرفة رؤؤس الموضوعات   لتكوين 

  في هذه المرحلة اآلتية
عناوين فرعيـة   إلىوتقسيم كل عنوان رئيس  ةرئيسيعناوين كبيرة  إلىـ تقسيم الموضوع  أ

   أجزائهعامة عن الموضوع وتحقيق الترابط بين  إجماليةاصغر منه وحفظها لتكوين صورة 
  وبسرعة قبل الشروع في القراءة تفصيليا إجماليةب ـ قراءة الموضوع بصورة 

  Questionـ مرحلة السؤال  2 
 األسـئلة طريقة لوضع  وأفضلعنها  أسئلةووضع  أجزاء إلىوتعني تقسيم الموضوع 

وذلك حتـى   أسئلة إلىالرئيسية  األفكارالموضوعات وكذلك  أوويل عناوين الوحدات حهي ت
  .يستطيع الطالب تكوين فكرة عامة عن الموضوع

ويجعـل   نقديـة التي يتم مذاكراتها يجعل الطالب يفكـر بطريقـة    األجزاءعن  أسئلةووضع 
ينسى بالذاكرة الطويلة مدى ال خفضهالي معالجة المادة وبالتا إلىللمذاكرة ايجابية كما يؤدي 

                  
  Readingـ مرحلة القراءة  3
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التي تم وضعها وفي هذه المرحلة يتم قراءة  األسئلةعن  لإلجابة األجزاءوتعني قراءة 
التي تم طرحهـا وهـذا    األسئلةعن  اإلجابة إلىالنص المتضمن في كل عنوان بشكل يهدف 

عن السؤال فال بد من  اإلجابةلم يتمكن الطالب من  فإذايعني انه البد من التركيز في القراءة 
ينتهي به  يكون حذرا بحيث ال أنويجب على الطالب  اإلجابةيمكن من أن  إلىالقراءة  إعادة
 إجابـة غيـر   رىأخالسؤال الذي تم طرحه وتغيب عنه معلومات  إجابةالبحث عن  إلى األمر
    السؤال

  Recitation )السرد(ـ مرحلة التسميع  4
الطالب وفي هذه المرحلة  بأسلوبالتي تم صياغتها من قبل ولكن  األسئلة إجابةوتعني 

 إلـى التي تم طرحها من قبل بكلمات الطالب الخاصة بـدون النظـر    األسئلةعن  اإلجابةيتم 
 أويتـذكر   أنوفي حالة عدم استطاعة الطالـب   الكتاب الن ذلك يعبر عن فهمه لما ذاكره ،

 أخرىاستذكار جزئية  إلىينتقل  الأو أخرىيعيد المراحل مرة  أنفان عليه  األسئلةيجيب عن 
  ـ :التسميع فيما يلي أهميةهذه الجزئية وتتمثل  أسئلةعن  اإلجابة أوحتى يتمكن من التسميع 

  ة لذاكره الطالب آا الطالب فهو مريقع فيهالتي  واألخطاءأ ـ الكشف عن مواطن الضعف 
   أطولبيت المعلومات وزيادة القدرة على تذكرها لفترة تثب ـ 

يوم واحد كميـة    دون تسميع ينسى بعد كر فت االنتباه فالطالب الذي يذالج ـ عالج ناجح ل 
  .)96: 2002هر ، الحموري ،دال(  يوما 36يقوم بالتسميع بعد الذي ينساه الطالب  تساوي ما

  ـ  : Reviewـ مرحلة المراجعة  5
المالحظات التـي تـم    إلىوتتم هذه المرحلة بعد قراءة الفصل كامال من خالل النظر 

أي فاعلية االستذكار عـن طريـق    واختبارا اإلجادةالفصل  أقسامأي المرور على كل  أخذها
صـل  كان التسميع لكل جزئية من الف وإذالكتاب  إلىالرئيسية دون النظر  األسئلةعلى  اإلجابة

    .فان المراجعة تكون للفصل كامل
مراجعة المادة التي يستذكرها الطالب مراجعة منتظمة وعلى فترات  إنعالم  أبوويرى رجاء 

تساعد علـى تثبيـت    أنها إلىالمراجعة  أهميةتساعد على الحفظ وتقلل من  النسيان وترجع 
تفعل فعلها فيمـا   األخرىالنسيان  وأسبابعوامل الكف  إنث المادة التي يستذكرها المتعلم حي

استعادة المفقـود مـن    إلىلم يراجعها وتؤدي المراجعة  يتقنه الطالب من مفاهيم ومهارات ما
المفقـود   إنمراجعة للمادة في نفس يوم استذكارها حيـث   أولتتم  أنالمادة الدراسية ويجب 

  أوالكبير جيدا ولكي يقل هذا الفاقد يجب مراجعـة المـادة    األولىعقب االستذكار في المرة 
  .)136ـ135: 2004عالم ، أبو( التالي يوضح ذلك) 3(الشكل .بأول
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   :مهارات االستذكار
ثـالث   إلـى مهارات االسـتذكار   Luckie & Smethurstقسم الكي وسميثرست 
  :مجموعات من المهارات هي

   Input skills تالمدخالـ مهارات  1
الجديدة من مجاالتهـا   واألفكارتستخدم تلك المهارات في اكتساب وتناول المعلومات 

بالعقل من خالل الحواس والتناول العقلـي لتلـك    وإدخالهاالمختلفة داخل المدرسة وخارجها 
والتـي   تالمدخالخطوة نحو التعلم واالستذكار الفعال هي تحسين مهارات  وأول.المعلومات 
، والمشاركة في  األهدافع ،القراءة ،عمل المالحظات والملخصات ، تحديد االستما(تتمثل في 

  )التخكمدالفصل المدرسي 
  

  Process  skillsـ مهارات العمليات  2
فعندما .جزء فقط من نظام االستذكار  فإنهامهارات االستذكار  أهممن  اإلدخالمهارات  أنمع 
 بنيـة في التجهيز والمعالجة لتلك المعلومـات لربطهـا بال   يبدأصل الفرد على المعلومات حي

وعمليات المعالجة والربط . وهذا الربط يساعد على استدعائها وقتما يريد ذلك  المعرفية لديه ،
الوقـت   إدارة(مهارات استذكار تسمي مهارات العمليات التي تتمثل في  إلىللمعلومات تحتاج 

  . )والمراجعة لالختبار اإلعدادذاكرة ، ال إدارةالذات ، التركيز ،  إدارة،
  
  Output skillsـ مهارات المخرجات  3

المعلومات التي تم استذكارها من مهارات االسـتذكار المهمـة جـدا     إخراجمهارات 
ويترجم كـل   اآلخرينمالحظ يقوم من قبل  أداءمهارات تعكس  أنها إلى األهميةوترجع هذه 

ظاهر يقدر من خالله مدى نجاح المتعلم فالمعلم اليرى كيفية تنظيم  أداء إلىالمهارات السابقة 
الطالب   أداءالكتاب ولكنه يرى ويقوم  مامأكم ساعة قضاها  فوال يعرالطالب وقته لالستذكار 

 في الفصل ، كتابة التقارير الشـفوية  ةالمشارك( في االختبار وتتمثل مهارات المخرجات في 
  .األتي يوضح هذه  المهارات الثالثة  )4(والشكل) .ختبارتجنب قلق اال ،والتحريرية
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  يوضح مهارات االستذكار األساسية ) 4(شكل       

  
  

 
 

 
 

  

     


 

    

 
 
 
 
 
 

  

  
  
  
  
  

    
  

) 1985:4 ( Luckie & Smethurst  

  : عادات االستذكار الجيدة وغير الجيدة
هناك عادات جيـدة و   وإنماليست كل عادات االستذكار التي يمارسها الطالب مفيدة 

حياته عموما  أوكبيرة للطالب سواء في تحصيله  أهمية االجيدة له توالعاداغيرة جيدة  أخرى
  .سلبي عليه  تأثير فلها العادات غير الجيدة أما
  

 أنماطر تتيح الفرصة للطالب الكتساب عملية االستذكا إن إلىوتشير هانم علي عبد المقصود 
 إنصحيحة وفعالة بل  إنهاسلوكية تساهم في تعدد عادات االستذكار وال يدل هذا التعدد على 

 أطـول ربما يكون خاطئا مما يترتب عليه بذل طاقة اكبر مما ينبغـي ووقـت   بعضها منها 
الميل لكره االستذكار وضعف التحصيل بينما عادات  إلى باإلضافةلالستذكار دون عائد يذكر ،

االستذكار وارتفاع درجة التحصيل  مداومةيكون عائدها اقوي وتساعد على  الجيدة  االستذكار
 1992عبـد المقصـود ،  (للوقت والجهد في عملية االسـتذكار  األفضلالدراسي واالستثمار 

:169(.  
  

المشاركة في 
 الفصل

  كتابة التقاریر
  التقاریر الشفھیة

تجنب قلق 
  االختبار

  المشاركة في 
الفصل الدراسي 

  االستماع
  القراءة

  عمل المالحظات
  تحديد األهداف
المشاركة في 
الفصل الدراسي

  إدارة الذات 
  إدارة الوقت
 التركیز

  إدارة الذاكرة
اإلعداد 
لالختبار 
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يس عادات االستذكار الجيدة بدال من التخـبط  في هذا المجال بتدر ةالحديثوتوصي الدراسات 
بصورة عشوائية في عادات االستذكار الخاطئة و التي  تسهم في خفض مسـتوى التحصـيل   
الدراسي لدى الطالب وارتفاع مستوى القلق من االمتحانات واالتجاهات السلبية نحو الجامعة 

  .)8: 2001عبادة ،(  هيئة التدريس والمواد الدراسية وأعضاء

  :ـ عادات االستذكار الجيدة: أوال
توافر ثالثة عناصـر هـي    أهمية إلى أشار Covoyكوفاي  إن) 1998(الفاضل  نوريهتذكر 

ستذكار جيدة وتعني المعرفة الـوعي بمـا   االوالدافعية لتكوين عادات  والمهارة ، المعرفة ،:
تعرف الكيفية التي تعمل بها  أنتعرف السبب ، وتعني المهارة  أنتفعل ؟ولماذا؟ أي  أنيجب 

يصـبح أي   أنتوفر الرغبة لدى الفرد النجاز عمل معين ومن اجـل   إلىالدافعية فتشير  أما.
    .يوضح ذلك ) 5(الشكل .سلوك عادة فعالة فالبد من تفاعل هذه العناصر الثالثة 

      دة الجيدةاعناصر الع  
        

  
  

  )8: 1998الفاضل ، (
  
  

  اآلتيةالعادات  إتباعانه لكي يكون االستذكار جيدا يجب  العال احمد أبوويذكر محمد 
   بأول أوالـ استذكار الدروس  1
الكافية  اإلضاءةبحيث تتوافر فيه  األسرة إمكانياتـ االستذكار في مكان مناسب في حدود  2

  .االنتباه تشتيتوالتهوية والبعد عن عوامل 
  جلسة استرخاء  الجلوسعدم  ـ 3
  كرات والكتب قبل الجلوس في مكان االستذكار والمذ األدواتـ تجهيز كافة  4
  ـ البدء بقراءة العناوين الرئيسية تتم قراءة الموضوع كله دفعة واحدة  5
  معنى مترابطا مفهوما  منهما يحمل كال أجزاء إلىـ تقسيم الموضوع بعد ذلك  6
  الموضوع الواحد بعالقات وروابط ذات معنى  جزاءأـ الربط بين  7
  ما تم استذكاره عن طريق التسميع الذاتي  اختبارـ  8
  بدء العام الدراسي  ذـ المواظبة على االنتظام في الدراسة من 9

  ـ وضع اختبار في فترات متفاوتة حول المادة التي تم استذكارها  10

  
  

 الدافعیة

 المعرفة

 المهارة

 العادة
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لتعطي الذاكرة فرصة لتنظـيم المعلومـات    وأخرىـ اخذ فترة من الراحة بين كل مادة  11
  .)26: 1979احمد ،(   والخبرات التي تم استذكاره

  : ويحدد جابر عبد الحميد  عادات االستذكار الجيدة التي يمارسها الطالب المتفوقون كما يلي
  .استذكار منتظم  ـ وضع جدول 1
  .نفسها كل يوم  األوقاتـ المذاكرة عادة في  2
  .في مكان منتظم األغلبن على ـ يذاكرو 3
  ـ يذاكرون فترات قصيرة مع اخذ فترات راحة متكررة  4
  تأخيررة بعد تلقيها دون ضـ يراجعون مذكرات المحا 5
  . األخيرةـ ال يتركون العمل حتى اللحظة  6
  تشتيت ذهنهم وصرفهم عن العمل والدرسعدم ـ  7
  .)26: 1992عبد الحميد،( دافعيتهمواختبارات لتقوية  امتحاناتـ ال يحتاجون  8

  
هناك عادات صحيحة يجب وضـعها فـي االعتبـار الكتسـاب      إن إلىويشير احمد عبادة  

  :سة عادات االستذكار الجيدة وهي وممار
  ساعات ) 8 - 6(ـ النوم عدد كاف من الساعات 1
  مبكرا ظواالستيقاـ النوم مبكرا  2
  ـ تجنب السهر لساعات متأخرة من الليل  3
  المنومة  أوـ تجنب تناول العقاقير المنبهة  4
  ـ تجنب  االستذكار في غرفة النوم  5
  ـ االهتمام بالتغذية المناسبة  6
  فترات الراحة  إثناءـ تناول المشروبات الغذائية  7
  االستذكار  إثناءـ تجنب المسليات  8
   باإلرهاق اإلحساسـ تجنب االستذكار عند  9

عدم  االستذكار،ـالتهوية ـ مكان    اإلضاءة(لغرفة االستذكار من حيث حية صـ البيئة ال  10
  )الضوضاء

  ـ التقليل من مشتتات االنتباه على مكتب االستذكار  11
  .)13: 2001عبادة ،( على المسافة المعقولة بين عين الطالب والكتاب ةالمحافظـ  12

  ـ :تذكار العادات الصحيحة في االس أكثرمن  إنومما سبق يمكن مالحظة 
  .ـ االستذكار بانتظام من بداية العام  1
  ـ عمل جدول لالستذكار  2
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  ـ اخذ فترات راحة  3
ـ مكـان االسـتذكار ـ البعـد عـن        إضاءة(ـ تهيئة بيئة االستذكار الجيدة و الصحيحة  4

  )المشتتات
  .وطرق استذكار سليمة أساليبـ استخدام  5

وتخفف من قلق االمتحان  أوفركما تتطلب عادات االستذكار الفعالة جهدا اقل وتكون جدواها 
   بالحقائق العلمية، لإللماموطلب المعرفة وبذل الجهد .لدى طالب وتحفزهم على البحث العلمي 

مهارات تساعدهم على حل مشكالت التي تصادفهم واكتساب سـلوكيات   وإتقان أفضلوتفسير 
  حياتهم العامة وفي ارتفاع مستوى تحصيلهم الدراسي دهم في مجال دراستهم وفي جديدة تفي

  .)188: 1990بدير ،  (

  :عادات االستذكار غير الجيدة  :ثانيا
 إلـى تـؤدي  ) غير فعالة(عادات غير جيدة  أيضافان هناك ) فعالة(هناك عادات جيدة  إنكما 

 المدرسة و التحصيل و ارتفاع مستوى القلق من االمتحانات واالتجاهات السلبية نحو انخفاض
  .هيئة التدريس والمواد الدراسية  وأعضاءالجامعة 

  :العال احمد بعض العادات السيئة  التي يجب على الطالب تجنبها ومنها أبوويذكر محمد 
  التلفزيون  أومثل الراديو  ماإلعالجوار بعض وسائل  إلىمن الالزم  أكثرـ قضاء وقت 1
  الشرح المعلم  إلىم التركيز و االنتباه دالدروس و ع أوـ التغيب عن المحاضرات  2
  االمتحانات والخروج قبل نهاية الوقت المحدد  إثناء اإلجاباتـ عدم مراجعة  3
  وعدم النوم الكافي خاصة قبل االمتحانات  المتواليـ السهر  4
  .)19: 1979احمد ،( االمتحانات أثناء األسئلةعلى  اإلجابةـ التسرع في  5
  

العادات السلبية التـي يتبعهـا الطـالب ذوي التحصـيل      أكثر إنويشير محمود عطا حسين 
  :يأتي المنخفض ما

   .ـ عدم تنظيم الوقت 1
  .بانتظام  أدائهاالواجبات الدراسية و عدم  تأجيلـ  2
  .الدراسي اية العام ـ عدم تنظيم العمل المدرسي منذ بد 3
  .والمبادرة التلقائية لتعويض ما فات من محاضرات  االهتمامـ قلة  4
  .صعوبات دراسية  أيةفي  رالمحاضـ التردد في مناقشة  5
   .االمتحان إثناء اإلجابةـ عدم القدرة على تنظيم التفكير وتخطيط  6
  .االمتحان أداءـ القلق واالضطرابات عند  7
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    اإلجابةنموذج يستعين به عند الشك في  أومرشد  إلىـ عدم الرجوع  8
  .)116ـ 91: 1985،حسين(  

  
العادات غير الجيدة التي تميـز   )Baily & Onwuegbuzie,)2001 ويذكر بيلي و انجوزي

  ـ : أنهمالتحصيل منها  يالطالب منخفض
  .مالحظاتهم  إلىالكثير من المعلومات غير المتصلة وغير المهمة يضيفون ـ  1
  .يطلبون مساعدة معلميهم عندما يجدون صعوبة في درس من دروسهم ـ ال 2
   .ـ يتجاهلون مالحظات المحاضر 3
  .كانت حالتهم المزاجية حسنة  إال إذاـ ال يذاكرون  4
  .الرسم العابث عندما يحاولون االستذكار إلىـ يميلون  5
  .ا تكون الكلمة غير مفهومةحتى عندمـ ال يبحثون عن معنى كلمة في القاموس  6

هناك عادات غير فعالة لدى  إن إلى) SLate, etaL)2002و زمالئه  تسالوتوصلت دراسة 
  ـ:الطالب مثل 

  ـ قراءة صفحات عديدة دون معرفة محتواها 1
  ـ عدم االحتفاظ بدفتر مالحظات يدونون فيه الكلمات الجديدة ومعانيها  2
  .واجباتهم في الوقت المحدد إكمالاليستطيعون  إنهمجدا لدرجة  البطيئةـ القراءة  3

        
  :غير الفعالة التي يجب على الطالب تجنبها راالستذكاعادات  أكثرمن  إنويمكن مالحظة 

  المحاضرات  أثناءـ عدم تدوين مالحظات  1
  ـ عدم تنظيم وقت االستذكار  2
  خطوات ومراحل االستذكار الجيد إتباعـ عدم  3
  .)35: 2008جبر ، ( ـ عدم وجود دافعية عند االستذكار 4

  :ت  عادات االستذكار غير الجيدةو مشكال أسباب
هـذه   تصنيفمشكالت معينة ويمكن  أو أسبابالجيدة  عن وجود  راالستذكار غيعادات  أتنش

  : إلىالمشكالت 

  :وطرق االستذكار مثل  بأساليبـ مشكالت خاصة  1
   القراءةأ ـ البطء في 

  ب ـ القراءة الجهرية 
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  الرئيسية  األفكارج ـ عدم القدرة على استخالص 

  :ـ مشكالت نفسية لدى الطالب مثل  2
  ضعف الدافعية ـ أ 

   والرتابةب ـ الملل 
  النفسي  واإلرهاقج ـ التعب 

  اليقظة  األحالمد ـ الشرود والسرحان و 

  ـ مشكالت خاص بالحفظ والفهم 3
  : كالت و فيما يلي عرض لهذه المش

  : وطرق االستذكار بأساليبـ المشكالت  الخاصة  1
  أ ـ البطء في القراءة 

من الالزم في قراءة الدرس المطلوب مذاكرتـه   أطولبعض الطالب يقضون وقتا  إنوتعني 
عدم التركيز وعـدم   إلىجزء من فصل وربما يؤدي ذلك  أووالذي قد يكون فصال في كتاب  

  تم قراءته تذكر ما

  :ب ـ القراءة الجهرية
 إنهـم دائما بتحريـك شـفاههم أي    يقرؤون، بل  ةالصامتيعرفون القراءة  بعض الطالب  ال

  يصرون على القراءة الجهرية بدال من الصامتة

  :الرئيسية  األفكارج ـ عدم القدرة على استخالص 
 األفكـار الذي يركزون عليـه ومـا    ابعض الطالب يتوهون وهم يقرؤون فال يعرفون م إن

المادة الدراسية صعبة وانه ليست لديـه القـدرة علـى     إنالرئيسية فيصيبهم الملل ويشعرون 
  استيعاب كل المقرر

      أخرىالرئيسية في الموضوع مرة  األفكاريحدد  أنلذا يجب على الطالب 
  .)46ـ44: 2005سليمان ، (

  ـ المشكالت النفسية  2
ضعف الدافعيـة والملـل   (هناك مشكالت تواجه الطالب مثل  إن إلىمحمد الشيخ حمود  أشار
  .) النفسي قاإلرهاو التعب و  ايةثوالر
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  :أ ـ ضعف الدافعية 
ومـن     األسبابمعينة ولعالج هذا الضعف البد من معرفة  أسبابلها الدافعية المنخفضة  إن

  ـ : األسبابهذه 
  التوقعات المنخفضة جدا لهما أوـ التوقعات المرتفعة جدا للوالدين 

عـدم   إلـى الزوجية الحادة مما يـؤدي   أو األسريةوالصراعات  بأبنائهم اإلباءعدم اهتمام ـ 
  الوالدين  إلرضاءوجود دافع 

  يكون الطالب موضع نقد ونبذ من والديه فيكون عدم المذاكرة وسيلة للرد و االنتقام  إنـ 
  .ر المناسب ـ تدني تقدير الذات و الجو الدراسي غي

   : ةباتالرب ـ الملل و 
  .والروتين اإلليةالطالب نتيجة عمل يكرره دون تغيير وبنوع من  إليهاوهي حالة نفسية يصل 

  : النفسي  واإلرهاقج ـ التعب 
والتعب البدني هو شعور ينتج عن ممارسة عمـل معـين    يكون التعب بدني اونفسي أنيمكن 

لفترة يصبح الفرد بعدها غير قادر على العمل حتى يستريح ويستعيد قدرته على العمل مـن  
رغبته في االستمرار ببذل الجهد  أوقدرته  التعب النفسي فيعني الشعور الفرد بعدم  أماجديد ، 

 أوالخـوف   أو واليأسوشعور الفرد بالقلق النفسي  أفكاريدور في العقل من  ويرجع ذلك كما
  .)1999حمود ،(  لفترة العمل الذي يقوم به تكرر الضياع نتيجة

   :اليقظة  وأحالمد ـ مشكلة السرحان 
اليقظـة مـن    أحـالم مشكلة السرحان و التي تالزمها  إن إلىاحمد عبد اللطيف عبادة  يشير

المشكالت التي يعاني و يشكو منها عدد غير قليل من الطالب ، وهـذه المشـكلة تعـد مـن     
كثير  تتعلق بمسـتقبل   أمورالمشكالت العادية في مرحلة المراهقة التي يزداد فيها التفكير في 

 إنالعديد من الدراسـات   أثبتتفقد .  األموروغيرها من  واألسريالطالب الدراسي والمهني 
 المتـأخرون اليقظة وشرود الذهن من المشكالت التي يعـاني منهـا    وأحالممشكلة السرحان 

  .دراسيا 
  :هذه المشكلة  بمن أسبا

  الخ...المهني  أو الزوجيبمرحلة المراهقة مثل التفكير في المستقبل  بأمورـ انشغال الطالب 
  ـ معاناة الطالب من بعض المشكالت السلوكية مثل القلق وضعف الثقة بالنفس 

  "كره المادة وعدم تقبلها "ـ االتجاه السالب نحو المواد 
  نحو المعلم  باالتجاه السالـ 
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  ـ سيطرة المشكالت السرية على الطالب 
    مذاكرةالمستمرة عند التقصير في ال األسريةـ الخوف من االمتحان مع التهديدات 

  . ) 54 ـ 53: 2001،عبادة  (

  :ـ مشكالت الفهم والحفظ  3
   :قد يكون المانع لفهم الطالب هو انه يذكر محمد كامل عبد الصمد

  أ ـ غموض المعنى 
  ب ـ انخفاض مستوى الذكاء 

  الطالب لمن يرشده افتقادج ـ 
  د ـ تشتت الذهن و القلق

  عضوية  بإمراضالطالب  إصابةه ـ 
  و ـ عيوب في الكتابة والطباعة 

يتغلب عليـه   أنيعرف السبب الحقيقي الذي يمنعه من الفهم ويحاول  أنوينبغي على الطالب 
 فـإذا بمعونة غيره ، الن عدم الفهم لفترة كبيرة  يجعل الطالب يكره استذكار المادة  أوبنفسه 

تركه المذاكرة واخذ  األفضلمن وجد الطالب من نفسه عدم القابلية للمذاكرة نتيجة عدم الفهم ف
  .بأساتذته أولم يتمكن من الفهم يستعين بزمالئه  فإذافترة من الراحة 

هناك عدة مشكالت تتصل بـه   إال إنالعمليات العقلية المهمة في االستذكار  إحدىويعد الحفظ 
ـ   الحفظ الحفظ بدون الفهم ، والضجر والقلق من عملية(هي  ة و الحفظ دون اسـتخدام الورق

  .)1993عبد الصمد ،(  )والقلم والتقصير في المثابرة على الحفظ
 إلـى بعض المشكالت التي تعيق االستذكار الجيد وتـؤدي   سعفان إبراهيممحمد  أضافوقد 

نقص الكفاءة الذاتية ، والظروف الصـحية سـواء   . وجود عادات استذكار غير فعالة ومنها 
 اإلليـة رض التعليم فقط واالعتماد على المـذاكرة  غالتعليم ب إلىوالنظر  )الدائمة  أوالطارئة (

  .)2003سعفان،(  )الخالفات( األسريةكرة تحت ضغط الوقت والمشكالت اوالمذ

 : العوامل المساعدة في تهيئة عملية التعلم واالستذكار 

وهـي ذات  ، الطالبهناك عوامل عديدة تساعد على تهيئة عملية التعلم واالستذكار لدى 
في التحصيل الدراسي والتي أجمع عليها معظم الباحثين ، ويمكن إجمال هذه العوامـل  فاعلية 

        : في العناصر التالية كما يلي 
  : العامل النفسي  -1

من األمور الهامة أال يكون التلميذ متعبا حتى ال يغلب عليه النعاس والنوم بعـد بدايـة    ـا   
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  .المذاكرة بقليل 
  . أال يكون قلقا حتى يصعب تركيزه أثناء المذاكرة  ـ ب
وال يجب أن يكون مرغما على المذاكرة حتى ال يحدث له الملـل أو إضـاعة الوقـت     ـ  ج

  .والجهد دون تحقيق جدوى وجهد للمذاكرة 
  .ويجب أن يكون مقتنعا بالمذاكرة  ـ  د

بسبب خوفه من الفشل ،  وجود حد أدنى من القلق مطلوب ألن ذلك يزيد من التركيز ـ   هـ
وهذا يؤخر ظهور التعب والملل ، ويجعله صبورا ومقاوما لإلغراءات التـي تصـرفه عـن    

  .المذاكرة 
من القلق يساعده على التحدي لحل جميـع المشـاكل النفسـية والعاطفيـة      قدروجود  ـ  و

  .واالجتماعية قبل بدء المذاكرة حتى تكون الجلسة مفيدة ونافعة 

  : المكانعامل ـ  2
 معظم الدراسات أثبتت أن المنزل وأفراد األسرة لهم من الفاعلية التي تؤثر على الفـرد إمـا   

باإليجاب أو بالسلب على عملية التعلم واالستذكار ، فالمنزل الذي تكثر فيه الضوضاء يشـتت  
يـذ انفعاليـا ،   انتباه التلميذ ، ويقلل التركيز ، والبيئة التي يسودها النزاع العائلي تـؤذي التلم 

كما يمكن أيضا مراعاة  .وتفقده االستقرار واألمان فينشغل فكره بذلك أمال في التخلص منها 
  :مكان االستذكار في العناصر اآلتية

  
  : تهيئة جو الحجرة -أ 
، أو الضوضـاء  اإلذاعة المرئيـة و المسـموعة   حيث إن الضوضاء المتواصلة من جهاز  

أو فتح وغلق األبواب باستمرار من حين إلى آخر أو غير ذلك  المتقطعة من أبواق السيارات
مما يجعله يبذل جهدا مضاعفا للتغلب علـى آثـار    , تجعل التشتت قائما مع التلميذ باستمرار

ولذلك يفضل االستقاللية بمكان كلما أمكن , الضوضاء وبذلك يؤثر على عملية التركيز بالسلب 
  .ذلك عند االستذكار 

 
  : لية اإلضاءةتهيئة عم -ب
بأن تكون كافية وغير مباشرة في الحجرة بحيث ال يتواجد ظل علـى الكتـاب، وأن يكـون     

الضوء مناسبا غير ضعيف ، ألن الضوء الضعيف يتعب العينين ويبعث على النوم والكسـل  
وأن الضوء القوي يؤذي العينين ويسبب الصداع وسرعة اإلجهاد ، ولـذا يجـب أن ننصـح    

  .و ضوء الفلوريسنت ليال كلما أمكن ذلك بضوء النهار أ
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   :التهيئة والترتيب والتنظيم لما يحيط بالتلميذ  -ج

مثل تنظيم الكتب وتجهيز األوراق وأدوات الدراسة ، هذا كله مهم جدا ، ألن المكـان غيـر   
عملية المرتب يبعث على الملل واالرتباك وتشتيت االنتباه ، ولذلك فإن الترتيب والتنظيم يسهل 

  .المذاكرة 
   :لجو والهواء المتجدد في المكان اتهيئة  -د

ألن المكان رديء التهوية غير متجدد الهواء يحدث فيه ارتفاع في درجة الحرارة والرطوبة ، 
وينخفض فيه األكسجين ، ويزيد ثاني أكسيد الكربون وهذا يؤدي إلى شعور التلميذ بـالخمول  

في النوم أو االنصراف من هذا المكان مما يؤثر على عملية والكسل والتعب والضيق والرغبة 
  .االستذكار بالسلب 

  : العامل الجسمي   ـ  3
لتلميذ يلعب دورا أساسيا في المذاكرة ، لذا يجب التركيـز  من جانب افالجهد المبذول 

على أهمية الصحة الجسمية للتلميذ ، ألن الضعف العام والهـزال والصـداع واضـطرابات    
الهضمي وضعف األبصار أو غير ذلك يؤثر بالسلب على عملية االستذكار ، ولـذلك   الجهاز

  :ينصح معظم األطباء والمتخصصين باآلتي 
 

ـ  التوازن في الطعام بحيث ال يمأل التلميذ البطن بالطعام أو يهمـل تنـاول الطعـام قبـل      أ 
  . وهذا يؤثر بالسلب على المذاكرة المذاكرة ، وأن يذاكر وهو ممتلئ البطن أو جائع ،

 وزيادة الطاقة  الجسمية ونشاطهاممارسة الرياضة البدنية الخفيفة لزيادة حيوية الجسم  ـ  ب

عدم اإلكثار من المشروبات المنبهة كالشاي والقهوة أو األدوية والعقاقير المنشطة وذلك  ـ   ج
 .لتأثيرها السلبي على الجهاز العصبي 

ساعات يوميا حتى ال يحدث أرق أو سهر أو اضطرابات  8النوم المتوازن ؛ أي حوالي  ـ   د
  .) 2009حجاج ،( تؤثر على المذاكرة وتسبب خلال للجهاز العصبي

   :تعديل عادات االستذكار
تعـديل عـادات الطـالب ذوي    باإلمكان العديد من الدراسات لمعرفة هل  أجريتلقد 

  ذلك على مستوى تحصيلهم ؟ تأثيربالفصل  وما مدى  إنذارالتحصيل المنخفض والذين لديهم 
المتوسطة طالبا من طالب الكليات ) 32(على  أجريتالتي  )Felon(1973 ففي دراسة فلتون
صـمم   الدراسي والذي استخدام الباحث فيها برنامج تدريس مكثـف  التأخيرممن يعانون من 

مهارات وعادات االستذكار الجيدة في الدراسـة والـذي اسـتمر لمـدة      إلىالطالب  إلرشاد
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 المجمـوعتين وبعد المقارنـة بـين    التجريبيةالعينة  أفراد طالبا من) 16(على  أسبوعا)16(
الطـالب المتـأخرين دراسـيا     إنالنتائج  أظهرتوالضابطة في درجات التحصيل  ةالتجريبي

من متوسـط درجـات    أعلىقد حصلوا على متوسطات درجات تحصيل  مإرشادهوالذين تم 
  .المجموعة الضابطة

  
النوعي لتنمية بعض نواحي عادات  األثرالكشف عن  إلى األخرىكما اتجهت بعض الدراسات 

طالبا  )56(على  أجريتالتي  )Ziesat )1978الطالب كدراسة زيسات  أداءاالستذكار على 
وقد استخدم مع  أريزونابجامعة ) التسويف(من الطالب الذين يعانون من المماطلة في الدراسة 

 وأشـارت المجموعة التجربيية تدريبا فيما يخص سلوكات التحكم الذاتي والبرمجة السـلوكية  
 و تحسن المشتركون بالبرنامج في زيادة الوقت المخصص للدراسة وفي التحصيل إلىالنتائج 

  .الضابطةالمجموعة  أفراد ىتحسن عليطرأ أي لم 
لتنمية  األوروبية تالمجتمعاكما تبين من نتائج العديد من الدراسات التجربيية التي اجريت في 

زيادة مستوى التحصيل  إلىنتائجها  أشارتعادات االستذكار لدى الطالب المتدربين بالفصل 
وكذلك التحسن في درجة التكيف النفسي واالجتماعي وزيادة المهارة في تنظيم العمـل وفـي   

  .)26: 1989سليمان (  جدول استذكار مناسب إعداد
يمكن تعديل وتغيير عادات االستذكار لدى الطالب وان لذلك جيد في  بأنهوتفيد هذه الدراسات 

مستوى التحصيل والرسوب والفصل المتفشي ل من انخفاض مستوى تحصيل الطالب مما يقل
  .بين الطالب وخاصة في المرحلتين الثانوية  والجامعية
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          الفصل الثالث

  )الدراسات السابقة وفروض البحث( 
  :الدراسات السابقة : أوال 

  .االتجاهات نحو الدراسة  تدراسات تناول –أ 

  عادات االستذكار  تدراسات تناول_ ب 

  .ملخص الدراسات السابقة : ثانيا 

  . مناقشة الدراسات السابقة :ثالثا 
  

  أوجھ االتفاق واالختالف بین الدراسات السابقة والدراسة الحالیة : رابعا 
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  :الدراسات السابقة :أوال 
  

تولي الدراسات التربوية والنفسية اهتماما بالغا في دراسة االتجاهات نحو الدراسـة وعـادات   
البـاحثين  من قبل باالهتمام  ضىلم تح أنهاإال هذه المسالة  أهميةاالستذكار وعلى  الرغم من 

لة موضوع الدراسـة  أللمس المختلفة  اإلبعاداستكشاف  إلىالحاجة قائمة  ، وال زالت في ليبيا
تـدور   وأجنبيـة بحوث حولها في بيئات عربية  واألخرىتظهر بين الفنية  إنلذلك فال عجب 

كالتحصـيل   األخرىحول عادات االستذكار واتجاهاته والتفوق الدراسي وعدد من المتغيرات 
  .الدراسي 

بعـادات  الكشف عن االتجاهات نحو الدراسـة وعالقتهـا    إلىهذه الدراسة تهدف  أنو بما 
مجموعة من الدراسات التـي   الباحثالثانوية ، فسوف يتناول المرحلة االستذكار  لدى طالب 

  ـ  :محورين  إلىتناولت وتعرضت لمتغيرات الدراسة وسيقوم بتصنيفها 

  الدراسات التي تناولت االتجاهات نحو الدراسة :  أوال

   الدراسات التي تناولت عادات االستذكار: ثانيا
  ـ: إلىسم كل محور وسوف يق 

  أ ـ الدراسات العربية 
  األجنبيةب ـ الدراسات 

  :االتجاهات نحو الدراسة تناولت الدراسات التي : أوال 

  العربیة   تـ الدراسا 1 

  )1983( إبراھیمدراسة 
كان عنوان هذه الدراسة التعرف على عالقة عادات االستذكار واالتجاهـات نحـو الدراسـة    

مصر العربية وتكونـت   ةبجمهوريالزقازيق جامعة ب كلية التربية لطالبالتحصيل  الدراسي 
طالبة وطبق عليهم مقيـاس عـادات    )83(طالبا و) 76(طالبا وطالبة منهم ) 159(العينة من 

  ـ : اآلتيةاالستذكار واالتجاهات نحو الدراسة واختبار الذكاء العالي وتوصلت الدراسة للنتائج 
بين عـادات االسـتذكار والتحصـيل     إحصائيةموجبة ذات داللة  ارتباطيهـ توجد عالقة   1

  .الدراسية  التجاهاتاوالدراسي ولكنها تعتمد على الذكاء 
بـين االتجاهـات نحـو الدراسـة      إحصـائية موجبة  ذات داللة  ارتباطيهـ توجد عالقة   2

  تعتمد على عادات االستذكار  والتحصيل الدراسي ولكنها
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بين االتجاهات نحو الدراسة وعـادات   إحصائيةموجبة ذات داللة  هارتباطيـ توجد عالقة   3
  التحصيل الدراسي  أوعلى الذكاء  دوال تعتماالستذكار وهي عالقة مباشرة 

 بين وجد فروقت ووجد فروق بين الطلبة والطالبات في عادات االستذكار لصالح الطلبة تـ   4
  .)1983، إبراهيم (الطلبة والطالبات في االتجاهات نحو الدراسة و التحصيل لصالح الطالبات 

  ) 1990(دراسة خليل 
تعديل االتجاهات السلبية لدى طالب كلية التربية بجامعة نحو  أوتغيير  إلىتهدف هذه الدراسة 

طالبا و طالبة مـن  ) 36(و تكونت العينة من  مكلياته و علميةال همأقساممهنة التدريس ونحو 
طالبا وطالبة للمجموعـة  ) 18(بواقع  مجموعتين إلىطالب المرحلة الثالثة بالكلية وقد قسمت 

وقد تكأفات المجموعتـان مـن حيـث     ةالتجريبيطالبا وطالبة  بالمجموعة ) 18(الضابطة و 
ـ  البة ، وثـم تطبيـق مقيـاس    الجنس واالختصاص والحالة االقتصادية و درجة االتجاه الس

  االتجاهات 
ضـرة والمناقشـة   االمح أسلوبييعتمد  إرشادياالباحثة برنامجا  أعدتوفي ضوء هدف البحث 

وكانت الباحثة تقوم  أسبوعياجلسة كمعدل ساعة واحدة ) 12(الجماعتين وقد استغرقت التجربة 
، واستخدم  لبعديات للقياس فكان) 13(الجلسة  أماالمحاضرات ومناقشتها مع الطالب ،  بإلقاء

عند مستوى  إحصائيةالنتائج وجود فروق ذات داللة  وأظهرتلتحليل البيانات االختبار التائي 
الضابطة   ومتوسط درجات المجموعة ةالتجريبيبين متوسط درجات طالب المجموعة ) 0.01(

ن الثـاني  وكذلك وجود فروق لصالح المجموعة فـي الفرضـي   ةالتجريبيوكان الفرق لصالح 
داللـة  عدم وجود فروق ذات  وأظهرت واإلنسانيبمتغير التخصص العلمي  المتعلقينوالثالث 
و  اإلنسـاني الفرع العلمي وبـين الفـرع   بين متوسط درجات المجموعة التجريبية  إحصائية
تعديل اتجاهات برنامج اإلرشاد والتوجيه التربوي  في  من  اإلفادةالدراسة بضرورة  أوضحت

  .)1990خليل ، (اساتذهم والمنهج العلمي  العلمية و وأقسامهمالطالب نحو كلياتهم 

  )1990(و اخرون دراسة البصيلي 
المعلمين  إلعداد معرفة اتجاهات الطالب الدراسية بالكليات المتوسطة  إلىهدفت هذه الدراسة 

 واتجاهاتهم لعينةا أفرادبين درجة الذكاء  بالسعودية نحو مادة الكيمياء ودراستها وتبيان العالقة
فـردا فـي   ) 157(نحو المادة ومدى االختالف في اتجاهاتهم باختالف الكلية وكانت العينـة  

 إن إلـى والفيزياء وفي تخصص فرعي في العلـوم وتوصـلت    اإلحياءتخصص رئيسي في 
قة بين درجة تجاهات كانت ايجابية بحسب التخصصات متجانسة كما كشفت عن وجود عالاال

  .)1990، البصيلي و اخرون(  اتجاهاتهم نحو المادة و العينة أفرادذكاء 
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  ) 1991(دراسة خريس 
 األولـى اتجاهات طالب جامعة اليرموك من مستوى السنة  لىع للتعرف هدفت هذه الدراسة

والثانية بمختلف كلياتهم نحو اللغة العربية وعالقتها ببعض المتغيرات كالجنس والكلية والمعدل 
 اختيـارهم طالبا وطالبة تـم   )1018(ضمت عينة الدراسة .  األكاديميالتراكمي والمستوى 

هناك فروقا في اتجاهات الطالب تعزى  إنالنتائج  أظهرتبالطريقة العشوائية العنقودية ، وقد 
فالعلوم ثم التربيـة والفنـون    اآلدابثم  أعلىلكلية حيث كانت اتجاهات طالب كلية الشريعة ل

في اتجاهـات   إحصائيةالدراسة فروقا ذات داللة  أظهرتكما . طالب كلية االقتصاد  وأخيرا
نتائج الدراسة  أظهرتكما  األولىلصالح مستوى السنة  األكاديميالمستوى  إلىالطالب تعزى 

  الجنسين  إلىب تعزى الطال بين إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة 
تعمـل علـى    االستنتاج بان الجامعة ال أوهل يمكننا القول  األخيرةقبل  وبناء على النتيجة ما

تكوين اتجاهات ايجابية لدى الطالب نحو المواد الدراسية وكل ما يتعلـق بالدراسـة داخـل    
مـن اتجاهـات طـالب السـنة الثانيـة        أفضـل نت اتجاهات الطالب الجدد الجامعة فقد كا

  .)1991خريس ، (  

  )1991(دراسة زايد 
هذه الدراسة بحث تكون ونمو و تغيير االتجاهات التربوية لدى طالب كليـة   أهدافمن ابرز 

 األولطالبـا مـن الصـفوف     )348(وتكونت عينة الدراسة من . التربية قبل وبعد التدريس
معة الزقازيق و قد اسـتخدم مقيـاس االتجاهـات    ااني والثالث والرابع في كلية التربية جوالث

نتائج هـذه الدراسـة    أهم الباحث ، و من إعدادالتربوية للمعلمين وطالب كليات التربية من 
 إلى ثانيةبين طالب كلية التربية في االتجاهات التربوية من  إحصائيةوجدت فروق ذات داللة 

المهني  لإلعدادنتيجة  األفضل إلىذلك بان االتجاهات التربوية تتغير  رابعة و يفسر إلىثالثة 
بين طالب كلية التربية فـي االتجاهـات    إحصائيةتوجد فروق ذات داللة . في كلية التربية 

 أساس و يفسر ذلك على  األدبيالتربوية حسب متغير التخصص الدراسي لصالح طالب القسم 
الدراسات التربوية والنفسية منذ المرحلة  إلىاقرب  األدبيلدى طالب القسم طبيعة الدراسة  إن

بين طالب كلية التربية  إحصائيةالثانوية عن طالب القسم العلمي كما وجدت فروق ذات داللة 
في االتجاهات التربوية نحو المنهج معينات التدريس حسب متغير الصـف لصـالح طـالب    

بـين الـذكور    إحصـائية عدم وجود فروق ذات داللة  إلىئج كما تشير النتا األعلىالصفوف 
  .)1996الشرقاوي،(  في االتجاهات التربوية واإلناث
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  )1992(دراسة البابطين 
التعرف على الفروق في االتجاهات بين طالب و طالبـات الصـف     إلىهدفت هذه الدراسة 

الثالث المتوسط نحو الرياضيات ودراسة التفاعل بين الخبرة والمؤهل علـى االتجـاه نحـو    
طالبا من  )477(الرياضيات لدى الطالب و الطالبات الصف الثالث المتوسط وتضمنت العينة 

هنـاك فروقـا ذات داللـة     أن إلـى لدراسة استخدم مقياس االتجاهات  وخلصت ا. الرياض 
 إنكمـا كشـفت   . لصالح الذكور  واإلناثفي االتجاه نحو الرياضيات بين الذكور  إحصائية

ـ  أكثرالمدرس المؤهل تربويا كان  ين االتجاهـات االيجابيـة لطـالب نحـو     وفاعلية في تك
  .)1992البابطين ، (  الرياضيات في حين لم يظهر اثر لسنوات الخبرة

  )1993(ة صباريني و الرازحي دراس
اثر  و اإلحياءالتعرف على اتجاهات طالب المرحلة الثانوية نحو مادة علم  إلىهدفت الدراسة 

طالبا وطالبة فـي أربـد    )341(جرت الدراسة على . الجنس والتحصيل في تلك االتجاهات 
كمـا  للطالب اتجاهاتهم على ذوي التحصـيل المـنخفض    إن إلىتوصل الباحثان .  باألردن
   على مقياس االتجاهات أدائهنعلى الذكور في متوسط  اإلناثالدراسة تفوق  أوضحت

  .)2006، ألحصري(

  )1997(دراسة صالح 
مؤثرة  لكعوامتناولت هذه الدراسة اتجاهات طالب المدارس الثانوية الفنية وذويهم ومدرسيهم 

 إلىهدفت الدراسة " دمشق و حماة و الحسكة " محافظاتسي والمهني  وفي الدرا االختيارفي 
التعرف على اتجاهات طالب المدارس الفنية مقارنة مع اتجاهات ذويهم ومدرسيهم كعوامـل  

من طالب الصف ) 500(وبلغت عينة الدراسة الكلية . مؤثرة في االختيار الدراسي والمهني 
النتـائج التـي    أهمومن  األصليمن المجتمع % 3.2نسبته  والثاني الثانويين شكلت ما األول

  الباحث نذكر  إليهاتوصل 
   . الثانوي والثاني األولبين متوسط اتجاهات الصف  إحصائياعدم وجود فروق دالة ـ أ 

  . األهلب ـ عدم وجود فروق جوهرية بين متوسط اتجاهات الطالب ومتوسط اتجاهات 
متوسط اتجاهات طالب المدارس الفنية ومتوسـط اتجاهـات   ج ـ وجود فروق جوهرية بين  

  .)2006علي ،( المدرسين
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  )1997( الحيارىدراسة  
هذه الدراسة للتعرف على اتجاهات طالب البكالوريوس في جامعة اليرمـوك نحـو    أجريت

طالبا و  )264(في ضوء بعض المتغيرات ، وتألفت عينة البحث من  اإلسالميةمساق الثقافة 
موزعين على خمس كليات من كليات  الجامعـة وقـد طبـق     األولىطالبة من طالب السنة 

فقرة موزعة على ثالثة مجاالت ، ) 31(وهو مكون من  إعدادهالباحث مقياس االتجاهات من 
، وتحليل التباين المتعدد واالختبار  األحاديوقد عولجت  بيانات البحث باستخدام تحليل التباين 

طالب البكالوريوس بالجامعة اتجاهات ايجابية نحـو   ىتوجد لدالنتائج انه  أظهرتئي وقد التا
من اتجاهات باقي  أعلىطالب كلية التربية والفنون  وكانت اتجاهات.  اإلسالميةمساق الثقافة  

تزيد عن اتجاهـات الطـالب فـي     ةالثالث، كما كانت اتجاهات طالب السنة  األخرىالكليات 
مـع   يتناسـب  اإلسالميةالدراسة بتصميم مساق في الثقافة  وأوصتو الثانية  ولىاألالسنتين 

    للطالب المسجلين في الجامعة إجباريامستوى الطالب الدراسي واعتباره مساقا 
  .)1997،  الحيارى(                

  )1998(دراسة مسعود 
الثانوي العـام والفنـي   تدور هذه الدراسة حول اتجاهات طالب المرحلة الثانوية نحو التعليم 

دراسة ميدانية في محافظة السويداء توصلت الباحث . والمهني وعالقتها بالتحصيل الدراسي 
  :إلى جملة من النتائج أهمها

  أ عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين اتجاهات الجنسين نحو التعليم الثانوي العام 
ناث لمصلحة الذكور نحو التعلـيم  ب ـ وجود فروق دالة إحصائيا بين اتجاهات الذكور واإل 

  الفني والمهني 
ج ـ وجود فروق دالة إحصائيا بين اتجاهات عينة طالب الريف وعينة طالب المدينة نحـو   

  .)1998، مسعود  ( التعليم الثانوي الفني لمصلحة الريف

  )2001(دراسة خير بك 
و برامج التقوية وعالقتها تناولت هذه الدراسة اتجاهات طالب الصف الثالث الثانوي العلمي نح

دراسة ميدانية في مدارس مدينة دمشق الرسمية والخاصـة  . بالتحصيل في مادة الرياضيات 
مـن  ) 181(من طالب المدارس الثانوية الرسمية مـنهم   )304(وبلغت عينة الدراسة الكلية 

طالبا منهم  )131(عينة المدارس الثانوية الخاصة فقد بلغت  أما.  اإلناثمن  )123(الذكور و 
  .الدراسة  إليهاالنتائج التي توصلت  أهمومن  اإلناثمن ) 77(,ذكور  )54(
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بين متوسط اتجاهات الطالب ومتوسط اتجاهات  الطالبات  إحصائياليس هناك فروق دالة  -أ 
  .نحو برامج تقوية في الرياضيات

التحصيل فـي مـادة   ب ـ ليس هناك ارتباط بين اتجاهات الطالب نحو برامج التقوية وبين  
  .)2001خيربك ،(   الرياضيات وفق نتائج االمتحان الرسمي

  )2004( لمعمريادراسة كاظم و 
معرفة البنية العاملة وطبيعة  إلىالدراسة على طالب جامعة السلطان قابوس هدفت  أجريتلقد 

ودراسـة مقـررات   .االتجاهات و مدى مساهمة الجنس والعمر والتخصص والمعدل التراكمي
طالبا وطالبة من مختلـف   )260(نفسية في االتجاه نحو علم النفس وطبقت ادأة الدراسة على 

علم النفس في  إسهامات:عوامل وهي أربعةعلى  لعامليانتائج التحليل  كشفت. كليات الجامعة 
االتجاهات  طبيعة أما ةالوجداني األفعالبعلم النفس ، وردود الحياة واالستمتاع المعرفي  جوانب

 أسهمفي االتجاه علم النفس فقد  األخرى المتغيراتمساهمة  ماأوفقد كانت بشكل عام ايجابية ، 
       وهو دراسة المقررات النفسية) 0.0013( متغير واحد فقط بمستوى

  .)2004المعمري ،، كاظم (              

  )2004(دراسة الجرف ، 
التعرف على اتجاهات طالب الجامعة نحو تعليم وتعلم اللغـة العربيـة و    إلىهدفت الدراسة 

 اإلصالحياتالطالب في مدى صالحية اللغة العربية للتعليم الجامعي وتحديد  أراء إلىالتعرف 
الطالب عن استخدام اللغة العربية في التعليم ، جرت  أراءفي ضوء  إجراؤها مالالزالتربوية 

مـن  % 45 إن إلىوتوصلت  الدراسة  األردنيةب كلية اللغات في الجامعة الدراسة على طال
في مـدارس دوليـة    أبنائهموجامعة الملك سعود يرغبون في وضع  األردنيةطالب الجامعة 

ن طالب الكليات العلمية في الجامعـة  م% 96باللغة االنجليزية ويعتقد  الفقراتتعلمهم جميع 
هي التي تصـلح لتـدريس الطـب     ةاإلنجليزيمن طالبات اللغات بان اللغة % 82و  األردنية

حرص الشباب على تعلم اللغة االنجليزية والشعور نحو اللغة العربية  أيضاوالهندسة واتضح 
  .)2004 الجرف ،(  الدونية والعجزب

  )2004( ، بلفقيه و يالشر بيندراسة 
كان عنوان هذه الدراسة هو دراسة العالقة بين التحصيل في مادة العلوم باالتجاهات الدراسية 

 إلـى العربية المتحدة وهدفت الدراسة  اإلماراتلدى تالميذ الصف السادس االبتدائي في دولة 
  . العادات واالتجاهات الدراسية في تحصيل مادة العلوم بين الكشف عن العالقة

  : يأتي الدراسة ماوتوصلت 
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بين االتجاه نحو الدراسة والتحصيل في مادة العلوم لكن  إحصائيةوجود عالقة ذات داللة أ ـ  
  .هذه االرتباطات ضعيفة 

  موجبة بين تحصيل الطالب في العلوم واتجاهات نحو الدراسة  ارتباطيهب ـ هناك عالقة 
التعليمية والمهام التي يكلـف بهـا الطـالب ال تشـجع      المناشط التدريس و أساليب إنج ـ  

  .)2004بلفقيه ، ، يالشر بين( حاجاتهم في التعلم وتعطي نتائج مرغوب فيها

  )2006(دراسة الحصري  ،
الطالب نحو مضامين وحدة الجغرافية الفلكية في الكتاب المقرر  تالدراسة اتجاها هتناول هذت

ـ .الثانوي  األولللصف  مفـاهيم و  (ي هـذه الوحـدة   وقد جرى تحليل للمضامين المتوافرة ف
للكشـف عـن اتجاهـات     استبانهت نيثم ب ،)و معلومات  ، وإجراءات نظريات ، و ،عالقات

طالب وطالبة في مدارس دمشق  )305(وطبقت على عينة من  الطالب نحو هذه المضامين ،
االتجاه الحيادي بشكل عام علـى   أبرزها،من  تاالستنتاجامجموعة من  إلىوخلص البحث .

انه برز تباين واضح بين الطالب على بعض المضامين المرتبطة بعمليـات   إال.كامل الوحدة 
وبـين اتجاهـات   ) أدبـي  /علمي(في التخصصال عالقة بين الرغبة  إنكما تبين .رياضية 
اهات الطالب ،إذ كان الذكور وبالمقابل فقد تبين إن الجنس يعد عامال جوهريا في اتج .الطالب

كما ظهر إن استخدام الوسائل التعليميـة و  .أكثر ايجابية نحو مضامين هذه الوحدة من اإلناث 
الشروحات و األمثلة تعد من العوامل الجوهرية المساعدة على تشكيل االتجاهـات االيجابيـة    

 و المقترحـات  توانتهى البحث بمجموعـة مـن االسـتنتاجا   . للطالب نحو هذه المضامين 
  .)2006الحصري  ،(

  )2006(دراسة عيسى علي ،
التعلـيم المخـتلط       نحو اتجاهات طالب المرحلة الثانوية  على تعرف إلىهدفت هذه الدراسة 

ومن اجل تحقيق هذا الهدف صممت . ،في مدارس مدينة دمشق العامة  Coeducationalـ
طالبا ،منهم  )1429(عينة الدراسة البالغة وزعت على  سؤاال ،) 49(من ة مؤلف رأي استبانه

الصـف  :يتوزعون على ثالثة صفوف دراسية هي  اإلناثمن ) 748(و  من الذكور )681(
 t-testاعتمدت اختبارات ). أدبي/ علمي (والثاني عشر )  أدبي/علمي(العاشر والحادي عشر 

استخدام قـانون   إلى إلضافةبا.ومستوياتها الداللية المختلفة  لحساب الفروق بين المتوسطات ،
  Analysis of varianceوقانون تحليل التباين   Square Chi X – test)2كا(

  :الدراسة  إليهاالنتائج التي توصلت  أهمومن 
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فقـد  . نحو التعليم المخـتلط  ـ ثمة اتجاهات ايجابية قوي لدى طالب التعليم الثانوي العام ،  1
 أما، %) 20,51(العينة ،وبلغت نسبة المعارضين  أفرادمن %) 69,49(بلغت نسبة المؤيدين 

  فقط) 10(نسبة الحياديين فقد بلغت 
بين اتجاهات الطالب و اتجاهات الطالبـات   إحصائياالدراسة وجود فروق دالة  أظهرتـ   2

  .لمصلحة الطالب 
  سواء أكان علميا أم أدبيا ،في اتجاهات الطالب ،نحـو التعلـيم   ـ يؤثر نوع التخصص ،  3

  المختلط ، لمصلحة طالب الفرع األدبي 
مـدارس البنـين و   (صـلة  ـ وبالمقارنة بين اتجاهات طالب مدارس التعليم الثانوي المنف  4

وبين طالب المدارس المختلطة  ، بينت النتـائج إن هنـاك فرقـا ذا داللـة      )مدارس البنات
  .إحصائية ، لمصلحة طالب التعليم المنفصل 

وجود فرق جوهري في اتجاهات طالب التعليم الثانوي نحـو التعلـيم    ـ بينت النتائج عدم  5
  .)2000علي ،  (تبعا لمتغير الصف الدراسي المختلط ،

  )2007(دراسة المحاميد 
التعرف على اتجاهات طالب الجامعة نحو علم النفس والتعرف علـى   إلىهدفت هذه الدراسة 

واتجاه طـالب   مؤتةالنفس لدى طالب جامعة  منحو علالبنية العاملية لفقرات مقياس االتجاه 
  الجامعة نحو علم النفس والكشف عن الفروق بين الجنسين في مكونات االتجاه نحو علم النفس 

مكونـات هـي    أربعـة فقرة تقـيس   )36(وقد اعد الباحث مقياسا نحو علم النفس يتكون من 
واالتجـاه  نة تتعلق بعلم النفس علم النفس واختيار مه وأهميةاالستمتاع المعرفي بعلم النفس :

  .لفقرات المقياس  ألعاملينحو البحث في علم النفس كما كشفها التحليل 
وقد تكونت عينة الدراسة مـن   )0.89(ألفافقد بلغت قيمة كرونباخ  المقياسبالنسبة لثبات  أما
علم النفس بشكل عام كانت ايجابيـة   نحواتجاهات الطالب  إنطالبا وطالبة كما وجد  )432(

ايجابية مـن اتجاهـات    أكثرالنفس  نحو علم اإلناث اتجاهات إن إلىالنتائج  كذلك  وأشارت
   .)2007ميد ،حاالم(  الذكور

  : األجنبيةالدراسات ـ   2

  )James )1976 جيمسدراسة 
تهدف هذه الدراسة للتعرف على العالقة بين المكانة االجتماعية لطالب المدارس واتجاهـاتهم  
نحو المعلمين والزمالء من جانب و تحصيلهم الدراسي في القراءة و الرياضيات من جانـب  

نتائج الدراسة عن وجود عالقة بين اتجاه الطالب نحو الزمالء وتحصـيلهم   أسفرتوقد  أخر
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اتجاهات  وأيضاجد عالقة دالة بين مفهوم الطالب عن ذاته وتحصيله الدراسي الدراسي كما و
  .)2007محاميد ، ( الطالب نحو المعلمين وتحصيلهم الدراسي

  )Lawerence  )1976دراسة لورانس 
الكشف عن العالقة بين سمات الشخصية واتجاهـات الطـالب نحـو     إلىتهدف هذه الدراسة 

طالبا وهم  )69(طالبا والثانية  )75( األولى مجموعتينعينة من وتكونت ال األكاديميالتحصيل 
 األمـريكيين من طالب (جميعا بالصفين الحادي عشر والثاني عشر في ثالث مدارس ثانوية 

 األقلتحصيال يتميزون عن زمالئهم  األعلىالطالب  إن إلى وتشير نتائج الدراسة) واليابانيين
تحصيال عن اتجاهـاتهم   األعلىلك عبر الطالب تحصيال من حيث بعض سمات الشخصية كذ

  .) 2007المحاميد ، ( األكاديميااليجابية نحو التحصيل 

  )HaLadyna)1983دراسة هاال دينا 
هذه الدراسة للتعرف على اتجاهات طالب الصف الرابـع والسـابع والتاسـع نحـو      أجريت

دافعية الطالب ، نوعية المعلم، المناخ الدراسي للصف (الرياضيات وعالقتها ببعض المتغيرات 
طالب وطالبة من الصـفوف الرابـع    )2000(جرت الدراسة على  )الصف وتنظيمه  إدارة، 

كبيـرا فـي    تأثيراكل عامل من العوامل السابقة ل إن إلىراسة والسابع والتاسع واستنجت الد
بالنسـبة للصـف    أمااالتجاه نحو الرياضيات  وذلك بالنسبة لطالب الصفيين السابع والتاسع 

  .)2006الحصري ،( اقل في االتجاه نحو الرياضيات أثرهاالرابع فكان 

  )Swetz)1983 آخروندراسة سويتز و 
معرفة هل يختلف االتجاه نحو الرياضيات و االتجـاه نحـو الـتعلم     إلىهدفت هذه الدراسة 

انه ليس هناك فرق  إلىالمدرسي لدى الطالب باختالف الجنس والحالة االجتماعية و خلصت 
الحالـة   أوبين درجات الطالب في االتجاه نحو الرياضيات يعود للجـنس   إحصائيةذو داللة  

بين الطالب في االتجـاه نحـو التعلـيم     إحصائيةلة كما ليس هناك فرق ذو دال. االجتماعية 
  .)2006الحصري ، ( المدرسي يعود للجنس و الحالة االجتماعية 

  )Corlett)1984 تكور ليدراسة 
هذه الدراسة لمعرفة العالقة بين االتجاهات نحو الدراسة وعادات االستذكار و مهارات  أجريت

ب كليـة  لطال. طالبا وطالبة  )200(لعينة من بالتحصيل وتكونت االجنس  و استخدم المكتبة 
عـادات   استبانهطالبة واستخدم الباحث  )102(طالبا و  )98( بأمريكاالعلوم بجامعة مينسوتا 

  : اآلتيةاالستذكار و االتجاهات نحو الدراسة وتوصلت نتائج 
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  .بين االتجاهات نحو الدراسة وعادات االستذكار  ارتباطيهأ ـ وجود عالقة 
بين عادات االستذكار و التحصيل الدراسي لدى الطـالب فـي    ارتباطيهب ـ وجود عالقة  

   .الجامعة
بين البنين والبنات في كل مـن عـادات االسـتذكار     إحصائيةج ـ وجود فروق ذات داللة  

  .)Corlett , 1984 ,pp967-969( واالتجاهات نحو الدراسة والتحصيل

  )Rydeen)1993دراسة رايدين 
واالتجاه نحو  ةهذه الدراسة تقييم العالقة بين الجنس والعمر مع المفاهيم المغلوط كان غرض

 نفـر د  جامعـة  وطالبـة طالبا  )234(على عينة تكونت من  أجراهاعلم النفس كمهنة والتي 
Denver مغلوطـة   أفكار تأثيرمجموعات محدودة من التالميذ تحت  إن إلىالنتائج  أشارتو

في علم النفس كانت اتجاهاتهم سلبية نحو علم النفس كما كانت معلوماتهم محدودة فـي علـم   
المغلوطة لعلم النفس تكون اتجاهات سلبية نحـوه   األفكارالمفاهيم و  إن إلىالنفس وهذا يشير 

  .)2007ميد ،االمح(                  

  : الدراسات التي تناولت عادات االستذكار : ثانيا 

  :الدراسات العربيةـ  1

  )1983(دراسة عطا ، 
هذه الدراسة هدفت إلى مقارنة في العادات الدراسية بين المتفـوقين والعـاديين والمتـأخرين    

طالبا من طالب الصف الثاني والثالث الثانوي العلمي ) 161(وبلغ عدد أفراد العينة . دراسيا 
العادات واالتجاهات الدراسية التي أعدها  استبيانهواستخدم الباحث . بالمملكة العربية سعودية 

وتوصلت الدراسـة  : براون  وهولتزمان وقد ترجمت االستبيانة وقننت على البيئة السعودية 
  : للنتائج اآلتية 

ق دالة إحصائيا بين المتفوقين والعاديين في االتجاهـات والعـادات لصـالح    وـ توجد فر  1
  المتفوقين

ين المتفوقين والمتأخرين دراسيا في العـادات واالتجاهـات   ـ توجد فروق دالة إحصائيا ب  2
  لصالح المتفوقين 

  ـ ترتبط االتجاهات والعادات الدراسية ارتباطا موجبا بالتحصيل الدراسي  3
و أكثر تكيفا بوجـه عـام للعمـل    . ـ يتميز المتفوقون بأنهم أكثر تقبال للموقف التربوي   4

  .)2: 1983عطا ، ( ياالمدرسي من العادين والمتأخرين دراس
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  )1986(،دراسة حمدي حسين 
ب المـدارس  عادات االستذكار واالتجاهات نحو الدراسة لـدى طـال  تناولت الدراسة 

ب المدارس الثانوية لمعرفة الفرق بينهما في عـادات ومهـارات الدراسـة ،    اإلعدادية وطال
بالمرحلة الثانوية ، حيـث دلـت   طالبا ) 112(طالبا بالمرحلة اإلعدادية ، ) 80(وكانت العينة 

النتائج على أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب المرحلة اإلعدادية والمرحلـة  
الثانوية في أي متغير من متغيرات العادات واالتجاهات الدراسية ، بينما أكدت نتائج االرتباط 

  .) 1986 حسين ،(   بعضبأن هناك ارتباطا دال إحصائيا بين متغيرات الدراسة بعضها ال

  )1986( ، دراسة صادق
طالبات مستجدات  أداءهدفت الدراسة لمعرفة اثر مقررات مهارات الدراسة و االستذكار على 

مرة بقصـد تنميـة    ألولكليات التربية بالسعودية وهذا المقرر يدرس  بإحدىاللغة االنجليزية 
ـ من مجموعة ب، وقد تكونت عينة الدراسة طالالعادات الدراسة لدى   )40(ضـمت   ةتجريبي

طالبة فـي السـنة    )36(وثالث مجموعات ضابطة حيث ضمت  األولىبالسنة  طالبة مستجدة
طالبة في السنة الرابعة  من نفس القسم ولم تكن أي  )14(طالبة في السنة الثالثة  )29(الثانية 

ـ  األولوقد استخدمت الباحثة  مقياسـين  . من الطالبات قد سبق لهن دراسة المقرر  بيان تاس
و الثـاني اسـتبيان    ةالمتحـد  بالمملكةالقومية للبحوث التربوية  المؤسسة إعداداالستذكار من 

هنـاك   إنالنتائج  أظهرتن و هولتزمان وقد براو أعدهعادات الدراسية و االتجاهات نحوها 
بشكل عام من المقياسـين عنـد    ةالتجريبياثر لمقرر عادات الدراسة على طالبات المجموعة 

طالبـات السـنة ذات    وأداء ةالتجريبيالمجموعة  أداءوهناك فروق بين  )0.01(مستوى داللة 
   .ةالتجريبيو لصالح  )0.01(داللة عند مستوى 
ثة و لكن عند مستوى داللـة  المجموعة التجريبية و طالبات السنة الثال أداءوهناك فروق بين 

بينما لم توجد فروق بين طالبات المجموعة التجريبية و طالبات السنة الرابعـة كمـا   ) 0.05(
معامل االرتباط بين المستوى التحصيلي والدرجة علـى مقـرر مهـارات     إنالنتائج  أظهرت

مقـرر   إنللفصل الثاني كمـا وجـد   ) 0.74(بينما كان  األولللفصل  )0.47(الدراسة كان 
  .)1986صادق ، (المتغيرات للتنبؤ بمستوى التحصيل  أهممهارات الدراسة من 

  )1988( ، دراسة سناء سليمان
تكونـت   و بالتفوق الدراسي افي عالقته اكان عنوان هذه الدراسة عادات االستذكار ومشكالته

الثانوي في فصول المتفوقين والعاديين فـي   لاألوطالبا وطالبة من الصف  )133(العينة من 
القاهرة بجمهورية مصر العربية واعدت الباحثة مقياس عادات االستذكار لدى طالب وطالبات 
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 إليـه كيفية االستعداد للدرس و االستماع  وأوقاتهاالمرحلة الثانوية ويتكون من مكان المذاكرة 
 أبعـاد  أربعـة عبارة موزعة علـى  )91(ويتكون  وأداؤهكيفية المذاكرة ، االستعداد لالمتحان 

  ـ  : اآلتيةة للنتائج سو توصلت الدرا أساسية
  ترتبط عادات االستذكار ارتباطا موجبا بالتحصيل الدراسي ـ أ 

االستذكار ب ـ توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب المتفوقين والعاديين في عادات   
  لصالح الطالب المتفوقين 

توجد فرق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في عادات االستذكار فالطالب المتفوقون  ج ـ ال 
  .)1988سليمان ،  (  يتبعون عادات استذكار سليمة 

  )ت  ـ ب( ، و زيدان إبراهيمدراسة 
نحو الدراسة بالتحصيل الدراسي في المواد  االتجاهاتكان عنوان الدراسة عادات االستذكار و 

و كان الهدف من الدراسة التعرف علـى طبيعـة   .التربوية لطلبة التربية في جامعة الزقازيق 
عالقة عادات االستذكار و االتجاهات نحو الدراسة بالتحصيل الدراسي و الـذكاء  وتكونـت   

من طالب كلية التربية  جامعة  بةطال) 83(,طالبا ) 76(طالبا وطالبة منهم ) 159(من  العينة
المستخدمة في الدراسة مقياس عادات االستذكار و االتجاهات نحـو   األدواتوكانت  الزقازيق

وسليمان الشيخ  واهم النتـائج   دعبدا لحميبراون وهولتزمان تعريب جابر  إعدادالدراسة من 
  :الدراسة إليها التي توصلت 

بين عادات االسـتذكار و التحصـيل    إحصائيةداللة  موجبة ذات ارتباطيهوجود عالقة  ـ أ
  الدراسي 

وجود فروق بين الطلبة و الطالبات في عادات االستذكار وهذه الفروق هـي لصـالح    ـ  ب
  .)إبراهيم ، زيدان ، ب ـ ت(  الطلبة

  )1990(، دراسة زيدان 
الذي  التعرف على العالقات القائمة بين عادات االستذكار والتخصص إلىهدفت هذه الدراسة 

الطالب ، التعرف على الطالب الذين تختلف عاداتهم في االستذكار واتجاهاتهم نحو  إليه يتجه 
طالبا من طالب كلية التربية بجامعة الملك سعود  )444(الدراسة و قد تكونت عينة البحث من 

من القسم العلمي  وقد استخدم الباحث مقياس العادات ) 135(و  بياألدمن القسم  )306(منهم 
نتائج  أشارتجابر عبد الحميد  وسليمان الحضري الشيخ  وقد  إعدادواالتجاهات الدراسية من 

  : إلى
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بين متوسطات عادات االسـتذكار و تقـديرات    إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة ـ   1 
  .الطالب في الثانوية العامة

متوسطات عادات االستذكار و تقديرات الطـالب  بين  إحصائيةفروق ذات داللة وجود  ـ   2
  .في الثانوية العامة 

بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عادات االستذكار باختالف تقـديرات   
الطالب في مقرر اللغة العربية فقد أوضحت مقاييس تجنب التأخير وطرق العمل و الرضـا  

بينما مقياس االتجاه نحو الدراسة فكانـت   )0.01(لمعلم فروق دالة إحصائيا عند مستوى عن ا
االنجليزية فقد وجدت  ةأما بالنسبة للفروق حسب مقرر اللغ) 0.05(دالة إحصائيا عند مستوى 
في مقاييس طرق العمل والرضا عن المعلم فقط أمـا بقيـة    0.05(فروق عند مستوى داللة 

  .)1990زيدان ، (  ر أية داللةالمقاييس فلم تظه

  )1992(،دراسة الصراف 
دراسة معرفة العالقة بين عادات االستذكار و الجنس والتخصص و المستوى ال هذه استهدفت
طالب وطالبة مـن كليـات    )1270(للطالب الجامعيين وتكونت عينة الدراسة من  األكاديمي

بجامعـة   )والعلوم والطب والحقـوق والشـريعة   التجارة و العلوم السياسية و اآلداب(ة مختلف
  ـ  :الدراسة  عنه  أسفرتما  أهمالكويت وكان من 

ب و الطالبات و كذلك بـين متوسـطات   أ ـ عدم وجود فروق بين متوسطات درجات الطال 
  .المذاكرة اليومية  أساليبفي  األدبيةدرجات التخصصات العلمية و 
ب والطالبات وكذلك بـين  متوسطات درجات الطالبين  إحصائيةب ـ وجود فرق ذات داللة  

     المذاكرة لالمتحان أساليبفي  األدبيةمتوسطات درجات التخصصات العلمية و 
  .)1992الصراف ، (                

  )1993(،ضري ورياض خدراسة ال
والذكاء ودافعيـة   لوعالقته بالتحصي رلدراسة مهارات التعلم و االستذكاهذه الدراسة  أجريت

واعد الباحثـان  . طالبا بالصف الثاني اإلعدادي بدولة قطر  )159(التعلم وتكونت العينة من 
  :قائمة مهارات التعلم واالستذكار و مقياس دافعية التعلم و توصلت الدراسة للنتائج اآلتية 

  يتمتعون بمهارات عالية في مجال التعلم و االستذكار  أ ـ أفراد العينة ال
ب ـ مستوى الدافعية لدى أفراد العينة متواضع حيث كانت المتوسطات التجريبية ال تختلـف   

  .كثيرا عن المتوسطات االفتراضية 
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ج ـ يوجد ارتباط موجب بين مهارات التعلم واالستذكار و مكونـات الدافعيـة والتحصـيل     
  الدراسي 

ـ  إحصائياد ـ وجود فروق دالة   ي مهـارات الـتعلم و   في التحصيل بين مرتفعي و منخفض
   .)1993ضري ، رياض خال( األولىاالستذكار لصالح المجموعة 

  )1995( ،دراسة عبد القادر
المعرفية المستخدمة في تعلم المهارات وعالقتها  االستراتجياتمعرفة  إلىهذه الدراسة  تهدف

 أساسـي االستذكار لدى طالب كلية التربية جامعة الزقازيق  وتتساءل الدراسة بشكل  بعادات
عن معرفة الفروق بين الطالب والطالبات في عادات االستذكار وهل توجد فروق بين العلمي 

من طـالب السـنة    )148(في درجة عادات االستذكار وقد تكونت عينة الدراسة من  واألدبي
 و طالبة من التخصصات الرياضة) 77(طالبا و ) 71(جامعة الزقازيق  الرابعة بكلية التربية

و  ةالفلسفة و الكيمياء  و البيولوجي  و اللغة العربية و اللغة االنجليزية  و الجغرافيا  و الطبيع
 استخدم الباحث مقياس عادات االستذكار المشتق من مقياس براون وهولتزمـان  وقداالجتماع 

  : واهم نتائج هذه الدراسة 
بين الطلبة والطالبات في درجـة  ) 0.01(عند مستوى  إحصائيةأ ـ وجود فروق ذات داللة  
  . ةعادات االستذكار لصالح الطلب

في درجة عـادات   واألدبيةبين التخصصات العلمية  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ب ـ ال 
   .)1995، رعبد القاد( االستذكار

  )1996(الموجود ،  دراسة عبد 
استهدفت هذه الدراسة التعرف على البنية العملية لسلوك االستذكار لدى عينـة مـن طـالب    

طالبا  )191(الجامعة في ضوء متغيرات الجنس والتخصص وكانت عينة الدراسة مكونة من 
  ـ : إن إلىد توصلت الدراسة قو المنياوطالبة من طالب الفرقة الثالثة بكلية التربية جامعة 

أ ـ عوامل سلوك االستذكار لدى طالب الجامعة هي مداومة االنجاز في االستذكار و استخدم  
  القراءة و المراجعة  إعادةيس وتدوين المالحظات والمناقشة و امالقو

لسلوك االستذكار تتشابه جزئيا لدى كل من عينتي البنـين والبنـات    ب ـ المكونات العاملية 
االستذكار واستخدام  دافعيةالمناقشة و :حيث كان هناك تشابها بين البنين و البنات في عوامل 

  . زاإلنجاالمراجع والمثابرة و 
ام ج ـ المكونات العاملية لسلوك االستذكار عند البنين هـي الدافعيـة لالسـتذكار و اسـتخد     

  .و المواظبة وتدوين المالحظات ومداومة االنجاز عالمراج
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هي استخدام المراجع و تقـدير الـذات    اإلناثد ـ المكونات العاملية لسلوك االستذكار عند  
  .)1996، دعبد الموجو(  و الدافعية لالستذكار وتدوين المالحظات وتنظيم الوقت األكاديمي

  )1999(، دراسة حمود 
هذه الدراسة لمعرفة الفروق في عـادات االسـتذكار بالنسـبة لمتغيـري الجـنس و       أجريت

طالبة في المرحلة الثانوية من مدينـة   و طالب )300(التخصص و تكونت عينة الدراسة من 
طالبـة  طبـق    )150(طالب و  )150(طالب في كل سنة دراسية منهم  )100(دمشق بواقع 

مثل عـادات القـراءة واخـذ    ( اإلبعادول القائمة عددا من عليهم قائمة عادات االستذكار وتتنا
  :الدراسة  إليهما توصلت  أهموكان من  ) توزيع الوقت و  عادات التركيزوالمالحظات 

في عادات  اإلناثبين متوسطات درجات الذكور و  إحصائيةأ ـ عدم وجود فروق ذات داللة  
القراءة و اخذ المالحظات و (وكذلك قي عادات  )الدرجة الكلية للمقياس (االستذكار بوجه عام 

  )التركيز و توزيع الوقت 
األدبي بين متوسطات درجات القسمين العلمي و  إحصائيةب ـ عدم وجود فروق ذات داللة  

القراءة واخذ المالحظات و (وكذلك في عادات  )الدرجة الكلية للمقياس ( في عادات االستذكار
في العادات  يواألدبق بين متوسطات درجات القسمين العلمي ولكن توجد فرو) توزيع الوقت 
  .)1999حمود ،(ركيزتالخاصة بال

  )1999( ، دراسة كرار
كان عنوان الدراسة عادات االستذكار و اتجاهاته و عالقتها بالتحصيل الدراسي لدى طالب و 

طالبا و طالبة تم ) 190(بلغت عينة الدراسة  طالبات المرحلة الثانوية بمحافظة الخرطوم و قد
و استخدمت الباحثة مقياس عادات االستذكار و اتجاهاته  .اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية 

 إليهـا توصـلت   ما أهمالمدرسية العادية و  جاهات براون و هولتزمان  واالت إعدادوهو من 
   :الدراسة

  طالبات المرحلة الثانوية بااليجابية أ ـ تتصف عادات االستذكار لدى طالب و
  بين عادات االستذكار و تحصيل المواد الدراسية  ارتباطيهب ـ وجود عالقة 

    )بنات/بنين(ي لنوع الطالب ج ـ عدم وجود فروق في عادات االستذكار تعز
  .)1999،كرار(                 

  ) 2000( دراسة سعاد العشیبي ،
الدراسي وفقا  لعادات االستذكار واتجاهات نحو الدراسة كان عنوان و هذه الدراسة التحصيل 

هو معرفة الفروق في درجات عادات  ةبكلية اآلداب بجامعة بنغازي والهدف من الدراس
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االستذكار واالتجاهات نحو الدراسة بدرجاتها الفرعية و الكلية وأجريت هذه الدراسة على 
اآلداب بجامعة بنغازي واستخدمت الباحثة  طالبا و طالبة من طلبة و كلية) 300(عينة قوامها 

مقياس بروان وهولتزمان لعادات االستذكار واالتجاهات نحو الدراسة المعرب من قبل 
  :وتوصلت الدراسة إلي النتائج اآلتية ) 1989(فطيم

  
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  الذكور و اإلناث ذوي التحصيل  – 1

  .لصالح اإلناث ) 0.01(ى الداللة عند مستو من حيث التسويف دي و المنخفضالمرتفع و العا
  
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطلبة ذوي التحصيل المنخفض  – 2

لدراسة عند و العادي والمرتفع من حيث الرضا عن األساتذة تقبل التعليم و االتجاهات نحو ا
  ) .0.01(مستوى داللة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور واإلناث ذوي التحصيل   - 3
  )   0.02(المرتفع والعادي و المنخفض من حيث تقبل التعليم لصالح اإلناث عند مستوى الداللة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الذكور واإلناث في التوجه  – 4
  .   )2000العشيبي ، ( ) 0.01(ند مستوى الداللةالدراسي لصالح اإلناث ع

  )2000( دراسة العجمي ،
التعرف على عالقة عادات االستذكار و االتجاهـات نحـو الدراسـة     إلىتهدف هذه الدراسة 

وكذلك التعرف على الفـروق   ، باإلحساءبالتحصيل الدراسي لدى طالبات كلية التربية للبنات 
العلمية فـي كـل مـن عـادات االسـتذكار و       األقسامو طالبات  األدبية األقسامبين طالبات 

االتجاهات نحو الدراسة  و التحصيل الدراسي  ولهـذا الغـرض اسـتخدم مقيـاس عـادات      
سليمان الخضري / جابر و د دعبدا لحميجابر / د:  إعداداالستذكار و االتجاهات نحو الدراسة 

استمارة على طالبات )500( توزيعتم  وقد.عبارة )100(وتكون المقياس من ) 1988(الشيخ 
المتوسطات و  وقد تم استخدم حساب .استمارة ) 490(الفرقة الرابعة بالكلية وكان العائد منها 

  :وقد توصلت الباحثة إلى نتائج اآلتية " ت"و استخدم اختبار الداللة "بيرسون "معامل االرتباط 
األقسـام األدبيـة و   (كار لطالبات الكلية ـ وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين عادات االستذ  1

  .و تحصيلهن الدراسي  )األقسام العلمية 
 األقسـام و  األدبيـة  األقسام(موجبة بين اتجاهات طالبات  الكلية  ارتباطيهـ وجود عالقة   2

  .نحو الدراسة و تحصيلهن الدراسي  )العلمية 
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ـ  األقسـام (بات الكلية موجبة بين عادات االستذكار لطال ارتباطيه عالقةـ وجود   3 و  ةاألدبي
  . واتجاهاتهن نحو الدراسة) لعلمية ا األقسام

العلميـة    األقسامو طالبات  األدبية األقسامبين طالبات  إحصائيةـ وجود فروق ذات داللة 4
 األقسـام في عادات االستذكار و االتجاهات نحو الدراسة و التحصيل الدراسي لصالح طالبات 

  .)2000  العجمي ،(  العلمية

  )2000(، دراسة راشد 
الكشف عن عادات االستذكار و عالقتها بالتحصيل الدراسـي و مسـتوى    إلىهدفت الدراسة 

الكبرى بوالية الخرطوم  الطموح ومستوى القلق لدى طالب الشهادة الثانوية بمحافظة امدرمان
و استخدم الباحث المنهج الوصفي و تمثل مجتمع الدراسة في طالب الصف الثالث الثـانوي  

طالبة ) 120(طالبا  و )123(منهم  فردا ،) 243(بلغ حجم العينة  بمحافظة امدرمان الكبرى ،
بطريقـة  تـم اختيـارهم    األدبيمن طالب المسار  )96(و العلميطالب المسار ) 147(منهم 

و هولتزمان و مقياس  نلبرا والدراسة في مقياس عادات االستذكار  أدواتالعشوائية ، تمثلت 
 لقياس التحصيل الدراسيومقياس القلق الصريح ،لجانيت تايلور  ، حعبد الفتاالطموح لكاميليا 

  )1997ـ  96(والية الخرطوم للعام الدراسي استخدم االمتحان التجريبي ل و
  :النتائج التالية  إلىراسة و توصلت الد

 بأنهـا ـ تتصف عادات االستذكار لدى طالب و طالبات الصف الثالث الثانوي بااليجابية و  أ
  .جيدة 

  .بين البنين و البنات في عادات االستذكار  إحصائيةتوجد فروق دالة  ب ـ ال
في عادات   األدبيج ـ طالب وطالبات المسار العلمي يتفوقون على طالب و طالبات المسار 

  .االستذكار 
  .بين عادات االستذكار الجيد و مستوى الطموح ) طردية (موجبة  ارتباطيهد ـ توجد عالقة 
  .بين عادات االستذكار الجيد والقلق الصريح ) عكسية (سالبة  ارتباطيهو ـ توجد عالقة 
و التحصيل الدراسي  بين عادات االستذكار الجيد )طردية (موجبة  ارتباطيهز ـ توجد عالقة  

  .)2000 ، راشد(                  

  )2006(دراسة سعيد ،
  : إلى التعرف على  ت هذه الدراسة هدف

التركيز وإدارة الوقت و تدوين المالحظات والقراءة و الدافعية وإدارة (مهارات االستذكار  -1
متوسط  –مرتفع ( التي يستخدمها تالميذ المرحلة االبتدائية متفاوتو التحصيل ) االختبار 
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  ) .منخفض  –
ألداء العالقة بين مهارات االستذكار وكل من قلق االختبار واالتجـاه نحـوه ومسـتوى ا    -2

  . األكاديمي لدى هؤالء التالميذ 
اإلسهام النسبي لكل من مهارات االستذكار وقلق االختبار واالتجاه نحوه في التنبؤ باألداء  -3

تلميذا وتلميذة بالصـف  ) 83(األكاديمي لدى هؤالء التالميذ ، وتكونت عينة الدراسة من 
اسـتبيان  : وات التالية علـيهم  الخامس االبتدائي بمحافظة بني سويف ، وتم تطبيق األد

مهارات االستذكار والدراسة ؛ ومقياس قلق االختبار ؛ ومقياس االتجاه نحو االختبـار ،  
/ م 2005(باإلضافة إلى الحصول على نتائج هؤالء التالميذ في نهاية العـام الدراسـي   

  :، وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي ) م2006
التركيز و إدارة الوقت و تدوين المالحظات و القراءة ( عدم اختالف مهارات االستذكار ) 1(

التي يستخدمها تالميذ المرحلة االبتدائية باختالف مسـتوى  ) و الدافعية و إدارة االختبار 
في بعض المهارات الفرعيـة لكـل مهـارة    ) مرتفع  –متوسط  –منخفض ( التحصيل 

لة إحصائية بينهم في البعض أساسية من مهارات االستذكار ، بينما وجدت فروق ذات دال
اآلخر من المهارات الفرعية لمهارات االستذكار األساسية ، وكانت هذه الفروق لصـالح  

  .التالميذ مرتفعي التحصيل  
  . قلق االختبار لدى هؤالء التالميذوجود عالقة دالة وسالبة بين بعض مهارات االستذكار و) 2(
االستذكار واالتجاه نحو االختبـار لـدى هـؤالء    وجود عالقة دالة وموجبة بين مهارات ) 3(

   .التالميذ
وجود عالقة دالة وموجبة بين بعض مهارات االستذكار واألداء األكاديمي لـدى هـؤالء   ) 4(

  .التالميذ 
العوامل التي يمكن أن تسهم في التنبؤ باألداء األكـاديمي لتالميـذ المرحلـة االبتدائيـة     ) 5(

مهارات تدوين المالحظات ؛ ثم االتجـاه  : الترتيب التالي على منخفضي التحصيل هي 
الدافعية ثم مهارات إدارة االختبار ، ثـم  : وبالنسبة لمتوسطي التحصيل   ،نحو االختبار

وبالنسـبة لمرتفعـي    ، مهارة إدارة الوقت ، ثم االتجاه نحو االختبار ثم مهارة القـراءة 
مهارة إدارة االختبار ، وبالنسبة للعينة الكلية  التحصيل قلق االختبار ثم مهارة القراءة ، ثم

  .)2006سعيد ، (مهارة القراءة ، ثم مهارة إدارة االختبار ثم مهارة تدوين المالحظات: 

  )2009(دراسة حجاج ،
تهـدف هـذه    و راالستذكالتنمية مهارات التعلم و هذه الدراسة هو فعالية برنامج عنوان  كان

   : إلىالدراسة 



94 
 

   .رنامج لتنمية مهارات التعلم واالستذكارب إعدادـ  1
  .يساعد هذا البرنامج على تحسين عملية التحصيل الدراسي لدى التالميذ  أنـ  2

في جمهورية مصر العربية ) إناث/ذكور ( اإلعداديةو كانت عينة الدراسة من طالب المرحلة 
 8عامـا و 13( أعمـارهم طالبة متوسط  )50(طالبا و  )50(طالبا ) 100(و كان حجم العينة 

الدراسة على عينة الدراسة وهي قائمة مهارات التعلم و االستذكار  وتم تطبيق أدوات  )أشهر
ومقياس المصفوفات المتتابعة المصـور   )1993(رياض  أنورسليمان الخضري و  إعدادمن 

و اسـتمارة  )  2005(إعداد رافن وتطوير أمينـة كـاظم وآخـرون    " م"،المستوى )المطور(
  مستوى االجتماعي و االقتصادي والثقافي إعداد الباحث ال

  :وتوصل الباحث إلى نتائج التالية 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين أداء أفـراد المجمـوعتين التجـريبيتين و     ) 1( 

قائمة مهارات التعلم واالستذكار ، و : الضابطتين  في التطبيق القبلي و ذلك على كل من 
  . سي التحصيل الدرا

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أداء أفراد المجموعتين التجريبيتين فـي التطبيـق   ) 2(
قائمة مهـارات الـتعلم   : القبلي و البعدي  لصالح التطبيق البعدي  ، وذلك على كل من

  . واالستذكار  و التحصيل الدراسي
لدى الـذكور بالمجموعـة   البعدي  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التطبيق القبلي و) 3(

االستماع و التركيـز و  (   رةالضابطة والفروق لصالح التطبيق البعدي في كل من مها
، أما لدى اإلناث فكانت الفـروق لصـالح   ) التنظيم و اإلعداد لالمتحانات والدرجة الكلية

أخذ المالحظات و إدارة الوقت و اإلعـداد لالمتحانـات    (التطبيق  البعدي  في مهارات 
  ) .والدرجة الكلية

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أداء أفراد المجموعتين التجريبيتين و الضـابطتين   ) 4(
قائمة مهـارات  : في التطبيق البعدي لصالح المجموعتين التجريبيتين وذلك على كل من 

  .التعلم واالستذكار ، و التحصيل الدراسي
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أداء أفراد المجموعة التجريبية لدى الـذكور فـي   ) 5( 

المهارات الفرعية والدرجة الكلية ، لصالح تطبيق المتابعة ، وعدم وجود فروق بين أداء 
أفراد المجموعة التجريبية لدي اإلناث في المهارات الفرعية والدرجة الكلية ، كما وجـد  

  .دالة بين الجنسين  في التحصيل الدراسي فروق وجود عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أداء أفراد المجموعتين التجريبيتين والضابطتين  في ) 6(

قائمة مهارات التعلم واالسـتذكار ، و التحصـيل   : تطبيق  المتابعة  وذلك على كل من 
  .)2009حجاج ، ( الدراسي لصالح المجموعتين التجريبيتين
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  : األجنبيةـ الدراسات  2

  )Tkofsky & Domain )1975 و دمينو يتكو فسكدراسة 
نحو الدراسة وخصائص  هاالتجاهذه الدراسة لمعرفة العالقة بين عادات االستذكار و  أجريت

طالبا وطالبـة   )201(وقد تكونت العينة من  للشخصيةالشخصية كما يقيسها مقياس كاليفورنيا 
هناك عالقة متبادلة بين عادات االستذكار  إننتائج هذه الدراسة  أهممن طالب الجامعة وكان 

  .)2008جبر ، (  وخصائص الشخصية

  )MoudiL &Handa  )1979يل و هاندادموجدراسة 
التعرف على العادة الدراسية الشائعة بين الطالبات اللـواتي يدرسـن    إلىهذه الدراسة  تهدف

بيان العـادات  تطالبة  طبق عليهن اس )200( التمريض في الهند و تكونت عينة الدراسة من 
الدراسية وقد بينت النتائج بان الدرجات على اختبارات التحصيل الجامعية ارتبطـت بشـكل   

الدراسة فالطالبات اللواتي حصلن على درجـات فـي    عاداتمع  إحصائيةموجب و ذو داللة 
من  أكثراختبارات التحصيل حصلن بالمقابل على درجات عالية على استبيان العادات الدراسة 

  .)2000 راشد،(  الطالبات اللواتي حصلن على درجات منخفضة
  )Rickman )1981دراسة ريكمان 

نهايـة   إلىالستذكار من مرحلة الروضة هذه الدراسة برنامج لتنمية عادات الدراسة و اهدف 
العمل على تنميـة عـادات    إلىوهدفت الدراسة .المرحلة الثانوية و خالل المرحلة الجامعية 

  ابتداء من الروضة وانتهاء بالمرحلة الجامعية .االستذكار و تحسنها في كل المراحل التعليمية 
البرامج المستخدمة لتعليم مهارات االسـتذكار   إنالنتائج التي توصلت لها الدراسة  أهموكانت 
    الطالب و تحسين عادات استذكاره و اتجاهه نحو الدراسة  أداءتحسين  إلىتؤدي 

  .)1981، ريكمان(                  

  )Christian  )1983 نكريستيادراسة 
استهدفت هذه الدراسة معرفة العالقة بين عادات االستذكار والدافع لالنجاز وتكونـت عينـة   

طالبا من المدارس الثانوية طبقـت علـيهم قائمـة عـادات      )68(طالبة و  )79(أي  )147(
   :نتائج هذه الدراسة أهماالستذكار ومقياس الدافع لالنجاز وكان 

  أ ـ عدم وجود فروق بين متوسطات الطالب و الطالبات في عادات االستذكار 
  .) 2006على ،( لالنجازب ـ وجود عالقة موجبة بين عادات االستذكار و الدافع 
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  )Foster, et.al )1985 فوستر  دراسة
دراسة مهارات التعلم واالستذكار لدى طالب جامعة في كندا ، ل  هذه الدراسة  أقيمت

وكان هدف الدراسة معرفة العالقة بين مهارات التعلم واالستذكار ومتغيرات الدافعية للـتعلم  
 International Study Skillواالبتكار ، حيث تم استخدام قائمة مهارات التعلم واالستذكار 

inventory (I.S.S.I)  تو ساكامو" لـSakamoto  لقياس مهارات التعلم واالستذكار ، وبعد
إدخال بعض التعديالت اللغوية ليتناسب مع المجتمع الكندي ، تم تطبيق المقياس علـى عينـة   

طالبا وطالبة ، وأجرى التحليل العاملي للعبارات عـن طريـق اسـتخدام المكونـات     ) 177(
التحلـيالت االرتباطيـة والتمييزيـة     وأجريت بعض) الفاريماكس(األساسية وأسلوب التدوير 

باستخدام الدرجات العاملية لمعرفة العالقات والفروق ، حيث اتضح مـن التحليـل العـاملي    
وضع العالمات فـي الكتـاب    : ( لمقياس مهارات التعلم واالستذكار وجود أربعة عوامل هي 

ي للنقاط الهامة و التنظيم وتدوين المالحظات و البحث المثابر عن المعلومات و االنتباه المعرف
حـب  : (، وكان هناك أيضا أربعة عوامل في مقياس دافعية التعلم واالستذكار وهي )السطحي

، وتم حساب هذه العالقة بين تلك )االستطالع و المثابرة و التنظيم والجدولة و القيادة الجامعية
بين تلك المتغيـرات   جابيايالنتائج أن هناك ارتباط  وأظهرتالمتغيرات والتحصيل الدراسي، 

    .)foster etal ،1985 فوستر( وبين التحصيل األكاديمي

  )Sakamoto & Matsuda & Mute ،)1985 وآخرون دراسة ساكميوت 
دراسة حول مهارات التعلم واالستذكار لدى مجموعة من الطالب الجـامعيين  ال أجريت هذه  
صـينيا ،  ) 155(كنـديا ،  ) 177(برازيليا ، ) 381: ( عدة دول ، وكانت العينة كما يلي في
ـ  ) 400(أمريكيـاً  ) 402( ، بريطانيا) 195(أيرلنديا ، ) 164(ألمانيا ، ) 240( ،  افنـزو يلي
يابانياً ، وذلك عن طريق اكتساب مهارات التعلم واالستذكار ، وتـم تطبيـق ثالثـة    ) 961(

) ارات التعلم و دافعية التعلم و االبتكاريـة  مه( استبيانات يقيس كل منها أحد هذه المتغيرات 
على تلك العينات ، وتم استخدام التحليل العاملي لكل استبيان ودرجاته ، حيث وجـد أربعـة   

مهارات سـلوكية و مهـارات معرفيـة و    : (عوامل لمهارات التعلم واالستذكار أطلق عليها 
امـل فـي دافعيـة الـتعلم     ، وأظهرت النتائج أربعـة عو ) مهارات بصرية ومهارات بحثية

، وكشفت النتائج أيضا عن ) المبادأة و التخطيط و المثابرة النشطة والتحدي(واالستذكار هي 
وجود ارتباط قوي بين مهارات التعلم المعرفية والبصرية وعوامل دافعية التعلم ، وأيضا كانت 

وبصفة عامة عدم وجود  هناك عالقة قوية بين المهارات المعرفية للتعلم وعوامل االبتكارية ،
          رات التعلم والتحصيل واألكاديميارتباط بين مها

  .)sakamoto 1985ساكميوت وآخرون (  
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  )Barting )1988دراسة بارتليغ 
هدفت هذه الدراسة الكتشاف العالقة بين طريقة الدراسة و النجاح الدراسي باالعتمـاد علـى   

طالبا جديدا من طالب الكليات في جامعة اركناس  )128(المعدل العام للطالب على عينة من 
لمدة سنتين و قد بينت النتائج بان الطلبة ذوي التحصيل  استمرتوقد كانت هذه الدراسة طولية 

الدراسة لكنهم يميلـون   إثناءانتظاما  أكثريستخدمون طرقا  بأنهماليميلون الن يقرروا  عالمرتف
  .) 2006علي ، (  المتعمقة يستخدمون منحى الدراسة بأنهمالن يقرروا 

  )R  BLumuner , ) 1988 دراسة بلوفر
كان من الممكن التنبؤ بالتحصـيل الدراسـي لطـالب    إذا هدفت هذه الدراسة إلى معرفة ما  

و العادات الدراسية و تكونت عينة الدراسـة  الكليات والمدارس من خالل االستعداد األكاديمي 
 إنالنتـائج   أظهـرت ولقد   افيرجينيطالب كلية في جامعة  )285(طالب مدرسة ،  )44(من 

ضـبط  (ما تم التحكم باستعداد العقلـي   إذاتستخدم للتنبؤ بالتحصيل  أنالعادات الدراسة يمكن 
عـن التحصـيل    أفضلتنبؤ بشكل  إنالعادات الدراسة يمكن  إن إلىالنتائج  أشارتكما  )أثره

   المنخفضمن الطلبة ذوي االستعداد  أكثررتفع بالنسبة للطلبة ذوي االستعداد العقلي الم
  .)2009حجاج ،(

  )McDougal )1989دراسة ماكدوجل 
العادات الدراسية يمكنها التنبؤ بالتحصيل الدراسـي   تإذا كانهذه الدراسة لمعرفة ما  أجريت

طالبا ثانويا في منطقة شمال تكساس و طبقت عليهم قائمة  )82(وقد تألفت عينة الدراسة من 
و اختبار  األكاديميةنحوها و اختبار ستانفورد للمهارات  تاالتجاهامسح العادات الدراسية و 

على  األربعالعالمات الفرعية  إن اإلحصائيةالتحليالت  أظهرتتيسلون للقدرات العقلية وقد  أو
جاهات نحو الدراسة كانت وسـائل غيـر صـحيحة للتنبـؤ     بيان العادات الدراسية و االتتاس

كطريقة لتنقيح البرامج الدراسـية و لـيس للتنبـؤ     ااستخدامهبالتحصيل الدراسي ولكن يمكن 
  .)2006الحصري ،( بالتحصيل الدراسي

  )yeh, H )1991دراسة يه 
التعرف على العالمات بين التحصيل الدراسي وكـل مـن الدافعيـة     إلىهدفت هذه الدراسة 

طالب  )705(لالنجاز و العادات الدراسية و مرحلة النمو العقلي و قد تألفت عينة الدراسة من 
وبعد تطبيق المقاييس تـم حسـاب    نبتايواالذين يدرسون الهندسة في كلية المجتمع  الكليةمن 

راسي وكل من العوامل الثالثة سالفة الذكر وتحليل التبـاين  بين التحصيل الدمعامل االرتباط 
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كان هناك تفاعل بين العوامل عند التنبؤ بالتحصيل الدراسي وقد بينت النتـائج   إذاالختبار ما 
وجود عالقة ضعيفة و لكنها موجبة بين الدافعية لالنجاز والتحصيل الدراسـي كمـا بينـت    

  .)2000العشيبي ،(  في التنبؤ بالتحصيل لالعوام أهمالعادات الدراسية كانت  إنالدراسة 

  )Udziela )1996دراسة ايدزيال 
دراسة تالميذ الصف السادس لمقرر مهارات االستذكار علـى   تأثيراستهدفت الدراسة فحص 

 االختبارالوقت و تناول  إدارةالتحصيل و تضمنت دراستهم لهذا المقرر تدربيهم على مهارات 
قلق االختبار وقراءة الـنص   وإدارة المفرداتالدراسي لديهم المالحظات والفهم القرائي و فهم 

) 88(في التدريب  )79(من التالميذ شارك منهم  )167(وسرعة القراءة وكانت عينة الدراسة 
عنـد   المجمـوعتين في التدريب و كشفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة بين  ايشاركولم 

      عشرة نقطة لصالح المجموعة في التدريب إحدىتفاق ا )0.05(مستوى 
  )udziela ،1996ايدزيال (                

  )Bender)1997  بندر دراسة   
 )22(دراسة مقرر لمهارات االستذكار مع المنهج الصفي وذلـك علـى    تأثيرالتي تناولت و 

طالبا و  )30(بمجموعة لم تدرس هذا المقرر أدائهما من طلبة المرحلة الجامعية و مقارنة بطال
طالب الذين درسوا هذا المقرر ازداد تحصليهم و تكونت لديهم سلوكيات  إنكشفت النتائج عن 

    في المجموعة الضابطة  اقرأنهمايجابية نحو المدرسة و التحصيل الدراسي عن 
  .)رزق ، ب ت (                  

  )Fredrik )1998 فريدريكدراسة 
على )الباما(الدراسة اثر تدريب مجموعة من طالب المدارس المتوسطة في والية  تناولت هذه

مهارات االستذكار في عالقته بمعدالتهم الدراسية ودرجاتهم على اختبارات التحصيل الدراسي 
قبل التدريب وبعده و كشفت النتائج عن داللة الفروق لصـالح   المجموعةهذه  أداءو بمقارنة 

الفروق لصـالح   إنالنتائج  أظهرتالمجموعة الضابطة  بأداء أدائهممقارنة القياس البعدي و ب
المجموعة التي تلقت التدريب على مهارات االستذكار مما يشير إلى زيادة التحصيل الدراسي 

  .)Fredrik،1998فريدريك (  بتدريب الطالب على مهارات االستذكار

  )Hacker)1999دراسة ويكر 
برنامجا لمهارات االستذكار ألولياء أمـور تالميـذ المرحلـة االبتدائيـة      هذه الدراسة قدمت

ليساعدوا أبنائهم في االستذكار و كشفت نتائج تلك الدراسة عن زيادة ثقة أولياء األمـور فـي   
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تعاملهم مع أبنائهم و زيادة تقدم األبناء أكاديميا مع تحسين العالقات األسرية بـين اإلبـاء و   
  .) رزق، ب ت(  األبناء

  )Borkley )2002دراسة بروكالي 
هذه الدراسة لمعرفة اثر برنامج معرفي يطبق على الطالب الجـامعيين المسـتجديين    أجريت

وكان البرنامج عبارة  وتدني مستوى التحصيل الدراسي لديهم ، أسبابلمعرفة  ، األولىة سنبال
 طالبا وطالبة ، )320(مكونة من وكانت العينة  معرفي لطرق  التعليم واالستذكار ، إرشادعن 

وكان البرنامج عبارة عن  ، وتدني في مستوى التحصيل الدراسي وكانت لديهم ميول انسحابية
مؤثرة على األداء األكاديمي ، واستمر عـدة  و مهارات دراسية كعوامل  إرشاديةمحاضرات 

حيث توصلت الدراسـة  أسابيع ، وعند نهاية البرنامج تم قياس فاعليته وتأثيره على الطالب ،
إلى إن اإلرشاد الجمعي و مهارات الدراسة حققت تأثيرا فعاال في خفـض نسـبة انسـحاب    

ـ   تالطالب باإلضافة إلى تحسن ملحوظ في التواصل الجامعي و مهارات الدراسة التي انعكس
        .)2008جبر ، (  على التحصيل لدى الطالب

  :ملخص الدراسات السابقة : ثانيا 
تناولت بعض الدراسات العالقة بين عادات االستذكار واالتجاهات نحو الدراسة بالتحصيل  ـ1

و دراسة إبراهيم ) 1984( Corlettو دراسة كورليت ) 1983( إبراهيمالدراسي مثل  دراسة 
و دراسـة  ) 1999(و دراسة كرار ) 1993(و دراسة الخضري و رياض ) ت –ب (وزيدان 

و دراسـة ايـدزيال   ) 2008(و دراسة جبـر  ) 2000(ة راشد ودراس) 2000(مها العجمي 
Udziela)1996. (  

الدراسي وجود عالقة بين االتجاهات نحو الدراسة والتحصيل  تأوضحت بعض الدراسا ـ  2
، و )2000(، ودراسة مها العجمي)2004(، و دراسة الشربيني وبلفقيه )1983(كدراسة عطا 

  ) .1983(دراسة إبراهيم 
  
ض الدراسات وجود عالقة بين عادات االستذكار والتحصـيل الدراسـي مثـل    بينت بع – 3

ودراسة بندر  )2000(ودراسة مها العجمي  ،) 2000(ودراسة راشد  ،) 2006(دراسة سعيد 
Bender)1997( وآخرون، و دراسة ساكيموت Satamoto)1985 (   و دراسـة فوسـتر ،

Foster etal)1985 (،  و دراسة ريكمانRickman)1981. (  
  



100 
 

أظهرت العديد من الدراسات وجود الفروق بين الجنسين في االتجاهات نحـو الدراسـة    – 4
، و ) 2006(عيسى علـى  ، و دراسة ) 1983( إبراهيم، و دراسة ) 1998(كدراسة مسعود 

في حين بينت دراسـة  ) 1993(، و دراسة صباريني و الرازخي ) 2006(دراسة الحصري 
  .ال توجد فروق بين الجنسين   بأنه ات نتيجتهالتي جاء) 1991(زايد 

  
بعـض   أظهرت داالستذكار فقفي عادات  ينتناولت بعض الدراسات الفروق بين الجنس – 5

و ) 1995(االستذكار كدراسة عبـد القـادر   وجود فروق بين الجنسين في عادات   الدراسات
عدم وجود ) 1999(بينت  دراسة حمود  مافي) 1983(و دراسة عطا ) 1983( إبراهيمدراسة 

   . الفروق بين الجنسين
  
دراسـة   لاالستذكار مثهناك دراسات بينت وجود الفروق بين التخصصات في عادات  – 6

و هناك دراسات أظهرت عدم وجود فروق بين ) 2000(و دراسة مها العجمي ) 2000(راشد 
  . )1995(و دراسة عبد القادر ) 1999(مثل دراسة حمود  في عادات االستذكار التخصصات

  
أجريت بعض الدراسات دراستها على عينات من طالب الجامعة مثل دراسـة خـريس    – 7
و دراسـة كـاظم والمعمـري    ) 1997( الحيارىو دراسة ) 1991(و دراسة زايد ) 1991(
 خربـك ل دراسـة  في حين استخدمت بعض الدراسات عينات من طالب الثانوية مث) 2004(
  ) .2006(و دراسة عيسى علي ) 1997(و دراسة صالح ) 1998(و دراسة مسعود ) 2001(
  

  :مناقشة الدراسات السابقة : ثالثا 
ندرة الدراسات العربية و األجنبية التي تناولت العالقة بين االتجاهات نحو الدراسـة و   ـ  1

  .عادات االستذكار 
لنـوع والتخصـص فـي    وفقـا ل  السابقة التي تناولت الفروقتضارب نتائج الدراسات ـ  2

 وفقـا   وعادات االستذكار فلقد كشفت بعض الدراسات وجود فـروق االتجاهات نحو الدراسة 
 أخرىلنوع والتخصص في االتجاهات نحو الدراسة وعادات االستذكار بينما وجدت دراسات ل

  .الدراسة وعادات االستذكار لنوع والتخصص في االتجاهات نحو وفقا ل عدم وجود فروق
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  :أوجه االتفاق واالختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية : رابعا 
يتفق مـع   وهذا ما عالجت اغلب الدراسات السابقة نتائجها بالنسبة للبنين والبنات معا ، ـ 1

)  2000(مثل دراسة مها العجمي  يننوع واحد من الجنسمنها البعض الدراسة الحالية ، وعالج 
و دراسة ،)2000(ودراسة الخليفي )  Moudil & Handa)1979موجديل وهاندا ، و دراسة 

و ) 1986(و دراسة حمدي حسين )   1986(و دراسة الصادق ) 1993(الحضري و رياض 
  ) .1983(و دراسة عطا )  Lawrence )1976دراسة لورانس 

  
دراسة العالقة بين االتجاهـات نحـو الدراسـة و عـادات      لىإهدفت الدراسة الحالية  ـ  2

التخصصية ، بينما تناولت الدراسات السابقة عادات االستذكار  اتاالستذكار لدى طالب الثانوي
والسـن  مثل التحصيل الدراسي و الذكاء  أخرىواالتجاهات نحو الدراسة وعالقتها بمتغيرات 

ـ  و دراسة ) 1983( إبراهيممثل دراسة  الخ ...والتخصصات  ) Corlett)1984 تكـور لي
ودراسـة راشـد   ) ب ـ ت  (و دراسة  إبـراهيم و زيـدان   ) 1988(ودراسة سناء سليمان 

  .) 1993(ودراسة الخضري و رياض ) 2000(
  
استخدمت اغلب الدراسات السابقة مقياس عادات االستذكار و االتجاهات نحو الدراسـة   ـ 3

حين استخدم في الدراسة الحالية مقياس عـادات االسـتذكار   براون و هلتزمان في من إعداد 
  .حمدي الفرماوي و مقياس االتجاهات نحو الدراسة إعداد فاتن عبد الفتاح  إعداد

  
و معامـل  ) ت(ـ استخدمت أغلبية الدراسات السابقة أساليب إحصائية متمثلة في اختبـار    4

  .و المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري وهذا يتفق مع الدراسة الحالية ارتباط بيرسون 
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  الفصل الرابع 
  إجراءات الدراسة

   
  منھج الدراسة :أوال 

  
  وصف مجتمع الدراسة : ثانیا

  
  ـ عینة الدراسة و طریقة اختیارھا :ثالثا

  
  

  : أدوات الدراسة و تشمل : رابعا 
  ـ مقیاس االتجاھات نحو الدراسة  لفاتن عبد الفتاح  1
  حمدي الفرماوي مقیاس عادات االستذكار ل ـ 2
  
  

  إجراءات الدراسة : خامسا
  

  المنھج اإلحصائي : سادسا 
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   الرابع الفصل

   الدراسة إجراءات
المنهج المستخدم في  أو األسلوبالدراسة ، حيث يوضح  إلجراءاتيتناول هذا الفصل عرضا 

في جمع البيانات ، وخصائص افرد العينة الذين طبقت  التي تم استخدامها واألدواتالدراسة ، 
  .تم جمعه من البيانات  الذي استخدم لمعالجة ما اإلحصائي، ثم المنهج  األدواتعليهم هذه 

  :منهج الدراسة : أوال
اتبع الباحـث فـي الدراسـة     أي  الوصفيةقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة علي الدراسات ل

البحـوث الوصـفية تهـتم     إن  Bestوقد ذكر بيست )  االرتباطي (الحالية المنهج الوصفي 
كما  في النمو و غيرها ، األخذة تاالتجاهاو التربوية و االجتماعية و  ةبدراسة السمات النفسي

عالقـة بينـه وبـين بعـض     بدراسة ما هو كائن و ال األحيانيهتم البحث الوصفي في بعض 
   ). 2000راشد ،( تحكمت في تلك األحداث والظروف أو أثرتالسابقة التي تكون قد  اإلحداث

يهدف بصورة عامـة   ألنهلهذه الدراسة ، وذلك  المناهج أصلحلذلك كان المنهج الوصفي هو 
  : األتي إلى
  .معين جمع معلومات مفصلة ، وحقيقة عن ظاهرة موجودة فعال في مجتمع  1
  .وتقويم المعلومات المتعلقة بالظواهر المختلفة  تصنيف وتحليل ، 2
  .العالقة المتداخلة بين الظواهر المختلفة  إيجاد 3
  .الظاهرة ، وبالتالي التنبؤ بالحلول المختلفة للمشكالت  إليهالتنبؤ بما ستؤول  إمكانية 4

 أنهاوجدانيا ، كما  اجتماعيا ، وعقليا وو جسميا ، األفرادبنمو  أساساونظرا الن التربية تهتم 
اسم الدراسات   أحياناتهتم بوصف هذا النمو ، ومتابعته ،فان الدراسات الوصفية يطلق عليها 

وهي تحتل مكانا رئيسا بين الطرق المستخدمة في البحـوث  )  Developmental(التنموية 
لمعالجة مشكلة الدراسـة الحاليـة ،   المنهج الوصفي  استخدام  أهميةالتربوية ، وبهذا تتضح 

فالبحث بصدد دراسة ظاهرة هي ظاهرة االتجاهات نحو الدراسة وعالقتها بعادات االستذكار 
  .ب الثانوية التخصصية بمدينة المرج اللدى ط

لمعالجة المشكالت بصورة علمية وهي كمـا   إتباعها،يتم  أساسيةللمنهج الوصفي خطوات و 
  :يلي

  .كل وتحديد المشكلة فحص الموقف المش 1
  .صياغة الفروض  2
  وتقنينها  وإعدادهاجمع البيانات  أساليباختيار  3
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  .تحديد مجتمع الدراسة ، واختيار العينة الممثلة له  4
  .وصف النتائج وتحليلها وتفسيرها  5

  :وصف مجتمع الدراسة : ثانيا  
المجتمع مـن أفـراد علـى أن    هو تحديد مدى ما يشمله هذا الغرض من تعريف أي مجتمع 

يتضمن خاصية واحدة على األقل تميزه عن غيره من المجتمعات ومن الطبيعـي أن تتغيـر   
    تبعا ألهداف كل دراسة بما يميزها عن غيرها من الدراسات قائمة الخصائص ،

  .)189 :2001أبو عالم ،(              
  :دراسة عليهو خطوات ال إجراءاتفيما يلي توضيحا للمجتمع الذي تم تطبيق 

بمدينة المرج و يمثل  ات التخصصيةوطالبات الثانوي ةبلط األصلييضم مجتمع الدراسة أ ـ  
   . عليه هذه الدراسة أجريتالذي  األصليهؤالء الطالب المجتمع 

تم تطبيق مقاييس الدراسـة علـى مـدارس تـم     حيث الدراسة بعض المدارس  ـ شملت ب
المدارس فـي   ، حيث كان عددمدارس بنين وبنات  أربعة ي ه عشوائية وا بطريقة اختياره

مدارس بنين و كان حجم المجتمـع  ) 3(مدارس بنات و ) 5(مدارس منها ) 8(   مدينة المرج
  حسب  األصلي

عدد و طالبة  ) 2000(عدد الطالبات طالبا و طالبة فكان ) 3200(وزارة التعليم بمدينة المرج 
وعـدد طـالب   )  2066( األدبيـة عدد الطـالب التخصصـات    طالبا و) 1200(الطالب 

المجتمـع االصـلي  حسـب    عدد يوضح توزيع ) 1(الجدول ) 1134(التخصصات العلمية 
  .التخصص و النوع
  توزيع عدد المجتمع االصلي حسب النوع و التخصص) 1(جدول رقم 

  المجموع   التخصصات االدبية   التخصصات العلمية   التخصص
        النوع

  1200  675  535  ذكور 
  2200  1234  1066  اناث

  3200  1134  2066  المجموع
  
ـ   2008(لدراسـي العـام ا  مـن   األخيرالنصف  خالل  ةالدراسة االستطالعي ـ أجريت ج

    .)2010ـ  2009(خالل العام الدراسي  أجريتفقد  الدراسة الفعلية أما) 2009
  
  



105 
 

  :عينة الدراسة وطريقة اختيارها : ثالثا   
 أسـلوب الثانوية و استخدم الباحـث  المرحلة طالبات  ة واختار الباحث عينة الدراسة من طلب

تمثل فيها الصـفات الرئيسـية   توالعينة هي مجموعة المفردات  .العينة كبديل للحصر الشامل
  .األصليللمجتمع 

علمـي  ال(وطالبات الثانويـة وبمسـارهم    ةوتقتضي بعض فروض الدراسة المقارنة بين طلب
لـب  ستذكار  لذا تتطاال، من حيث ما يتبعونه من االتجاهات نحو الدراسة  وعادات )دبياأل/

  .ات التخصصية و طالبات الثانوي ةبالدراسة سحب عينة من مجموعة طل
  :األتيوالخطوات التي اتبعها الباحث في اختيار العينة يمكن تلخيصها في 

التعلـيم بمدينـة   وزارة من  )بنات  /بنين ( الثانوية مدارسالحصل الباحث على قائمة بـ   1
  المرج 

المدارس في قصاصات ورق بيضاء وقد وضعت هـذه القصاصـات    أسماءتمت كتابة ـ   2
  .وتم خلطها جيدا  كيس،داخل 

 قصاصات بطريقة عشوائية من داخل الكيس وبذلك وقع االختيـار  أربعجرى استخراج ـ   3
مـدارس البنـين    أما )الحرية و الجالء(و مدارس البنات هي ) بنات/بنين(مدارس  أربععلى 

 وإجـراء والطالبات منهـا   ةسحب عينة الطلب إلىوصوال  ،)رعبدا لناصالقرضابية و جمال (
تقتضـيه   وهـو مـا   السحب العشوائي بهذه الصورة جاء شامال ، إنوالشك .الدراسة عليها 

بان تكـون لديـه    األصليالمجتمع  أفرادالطريقة العشوائية ، حيث تعني السماح لكل فرد من 
  .فرصة متكافئة في التمثيل ضمن العينة المسحوبة 

   : حجم العينة
من العدد الكلي  التخصصية اتطالبا وطالبة من الثانوي )200(العينة المختارة حوالي  حجمبلغ 

انه و  إالالدراسة عليهم  مقاييسوتم تطبيق  طالبا وطالبة ) 3200(للمجتمع الدراسة الذي بلغ 
 أكثراختيار  أو األسئلةالتي تتمثل في عدم استكمال بعض  األخطاءالتطبيق وقعت بعض  أثناء

  مثل حجم عينة الدراسة ي وطالبا طالبا )165( بقيتاستمارة و) 35( تاستبعدمن بديل ، حيث 
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  و التخصصتوزيع أفراد العينة حسب النوع ) 2(جدول رقم 
  المجموع    األدبيةالتخصصات   التخصصات العلمية   التخصص

  النوع
  65  45  20  الذكور 

  100  65  35   اإلناث

  165  110  55  المجموع 

  :الدراسة  أدوات: رابعا 
  :هذه الدراسة علي المقاييس التالية  الباحث في  اعتمد

  .)،ب ت  حعبد الفتا(  حإعداد فاتن عبد الفتاـ مقياس االتجاهات نحو الدراسة  1
  . ) 2002الفرماوي ، (    إعداد حمدي الفرماوي  ـ مقياس عادات االستذكار 2

  : مقياس االتجاهات نحو الدراسة :أوال
كل مـن  وهو مقياس يمكن تطبيقه على   موسى عبد الفتاح  فاروق  هذا المقياس فاتن تعدأ
  . اإلعداديةالثانوية و  ةبلط
نحـو   ةبلالتعرف على اتجاهات الطالب نحو المعلمين و اتجاهات الط إلىيهدف المقياس  و 

ة بحث كأدا أوللتشخيص كأداة  أومثل المسح  تاستخداماالمقررات و المواد الدراسية وله عدة 
   لمساعدة في التدريسوا

  :وصف المقياس 
  :بدائل هي ) 3(كل عبارة  وأمامعبارة ، ) 50(يحتوي المقياس على 

  ـ كثيرا  أحيانانادرا ـ 
  نادرا) 1(أحيانا و ) 2(كثيرا  و) 3(درجة معينة  لكل بديل حيث أعطيت  تحيث أعطي 

)  24(البعد الثاني يضم  أما عبارة )26( األول بعداليضم بعدين  إلىوتتوزع عبارات المقياس 
  :هي  األبعادعبارة وهذه 

  :Teachers Attitudes   أ ـ االتجاهات نحو المعلمين
الشرح ،اقتناعه  أثناءفي فهم الدروس  رأيهيقيس هذا المقياس درجة تقبل الطالب للمعلمين مثل 

،المشاركة في حل مشاكل الطـالب ، عـدم    ةبلالمكتوبة للط لألعمالبالدرجات التي يعطونها 
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 االطالب المتخلفين نسبيا ،الخ وقد خصصـت لهـذ   إهمالالتحيز للطالب المتفوقين في مقابل 
  : هي األرقامفقرة ذات ستة و عشرين  المقياس

 )1  ،2  ،3  ،5  ،7  ،10  ،12  ،14  ،15  ،17 ،19  ،23  ،25  ،27  ،29  ،30  ،
32  ،35  ،37  ،38  ،40  ،45  ،46  ،47  ،49  ،50  ،(  

  :Cvuculum Attitudes و المواد الدراسي تب ـ مقياس االتجاهات نحو المقررا
رضا الطالب عن المقررات و الموضوعات التي يدرسها من حيـث  يقيس هذا المقياس درجة 

مفككة ، وهـل الطالـب علـى اسـتعداد      أممترابطة  قصيرة ، أوطويلة  مملة ، أمشيقة  اانه
قد خصصت لهـذا  , له الحرية في ذلك  أتيحت إذاتركها  في  انه يرغب أملمواصلة الدراسة 

  :هي عبارة  عشرونو أربعالمقياس 
 )4  ،6  ،8  ،9  ،11  ،13  ،16  ،18  ،20  ،21  ،22  ،24  ،26  ،28  ،29  ،31  ،

33  ،34  ،36  ،39  ،41  ،43  ،44  ،48  (  

  :صالحية مقياس االتجاهات نحو الدراسة 

  : حسب دراسة قامت بها معدة المقياس  ثبات المقياس
على عينة اسـتطالعية قوامهـا    الفرعية و المقياس الكلي بالتطبيقتم حساب ثبات المقاييس 

وبعد تقدير الدرجات تـم  .طالبا وطالبة بالثانوي العام  )418(،باإلعداديتلميذا وتلميذة ) 816(
) 3(ويوضح الجـدول رقـم   .ثم معامالت ثبات كل مقياس  حساب معامالت ثبات النصف ،

حساب الثبات لعينـة  بيانات ) 4(كما يوضح الجدول رقم  اإلعداديبيانات حساب الثبات لعينة 
  .الثانوي

  
  

  )  3(جدول 
  )816= ن (ثبات المقاييس لعينة اإلعدادي 

معامالت 
  الثبات 

االتجاھات نحو 
  المعلمین 

و المواد حاالتجاھات ن
  الدراسیة 

نصف 
  المقیاس 

0.48  0.55  

  0.71  0.65  المقیاس كلھ 
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  ) 4(جدول 
  )418=ن (ثبات المقاييس لعينة الثانوي 

    
  

واستخرج الباحث ثبات المقياس بعد تطبيق المقياس على عينـة اسـتطالعية   
معامـل   إنالدراسة الستطالعية وجد الباحث  إجراءوبعد وطالبة  اطالب) 30(قوامها 

   )0.70(الثبات للمقياس ككل يساوي 
 إلىالذي يدعو  األمرجيدة المقياس يتصف بدرجة ثبات  إن أعالهوتبين هذه النتيجة المذكورة 

   .الدراسةفي صالح لالستخدام  بأنهاالطمئنان 

  :صدق المقياس 

  : بهم معدة المقياس تالذين استعان ـ صدق المحكمين 1
لتقرير الزقازيق جامعة ،هيئة التدريس بكلية التربية  أعضاءمن أربعة تم عرض المقياس على 

 المحكمـون الفرعية لقياس االتجاهات نحو الدراسة وقد قرر  سالمقاييالفقرات و  مالئمةمدى 
  .وضعت لقياسه  الفقرات لقياس ما مالئمة

  :تعليمات المقياس 
نحو الدراسة من حيـث  ان هو الحصول على بيانات كاملة عن االتجاهات ياالستبالغرض من 

عنها بجدية ودرسـت   أجبتما  فإذا .الدراسيةاالتجاه نحو المعلمين و االتجاهات نحو المواد 
ولذلك يجب تـدوين  . فسوف يساعدك ذلك على زيادة اتجاهاتك نحو الدراسة  بإمعاننتائجها 
كل عبارة ثالث  أمامعبارة و ) 50( من و تتكون االستبانة وتفكير ، بأمانةفي كل عبارة  رأيك

  كثيرا ) 3(  أحيانا) 2(نادرا   )1(:بدائل هي 
جب عن أ، لإلجابةوقت محدد  دوال يوج خاطئة  أخرىصحيحة و  إجاباتوتذكر انه ال توجد 

 ، وال تضيع وقتا طـويال عنـد أي عبـارة ،    إهمالسرعة ممكنة ودون أي  بأقصى األسئلة
  .عن أي عبارة وردت في االستبانة  اإلجابةتغفل  أالوالرجاء 

االتجاھات نحو   معامالت الثبات 
  المعلمین 

االتجاھات نحو المواد 
  الدراسیة 

  0.42  نصف المقیاس 
  
  

0.51  

  المقیاس
  كلھ 

0.59  
  
  

0.68  
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  :طريقة تصحيح مقياس االتجاهات نحو الدراسة 
عـن   أجابالطالب  إنمن  ليتأكد اإلجابةيراجع ورقة  أنيجب على المصحح عند التصحيح 
دون  فـأكثر ها خمس عبارات التي يترك الطالب في األوراقجميع عبارات المقياس ، وتستبعد 

  . إجابة

  :المقياس للدراسة الحالية  إعداد
نحو الدراسة للبيئة الليبية و لمجتمع الدراسة  االتجاهاتالباحث من صالحية مقياس  يتأكدلكي 

  :قام بتجريبه وفق الخطوات التالية 
  :ـ صدق مقياس االتجاهات نحو الدراسة  1

 الـذي االسـتعداد   أواالتجاه  أوالسمة  أويقيس المقياس فعال القدرة  أنقياس يقصد بصدق الم
  .)242: 1985لبدة ،أبو  (  يقيسه أنوضع لقياسه فعال و ما يقصد 

  :وقد تم حساب صدق المقياس بالطرق التالية 
  :أ ـ طريقة الصدق الظاهري للمقياس 

من الطرق الشائعة االستخدام فـي مجـاالت    أصبحتالمحكمين اتفاق هذه الطريقة ـ طريقة  
في هذا صدد تذكر رمزية الغريب في حديثها عن الصـدق  و. البحوث التربوية و االجتماعية 

الخبراء و المعلمين و رجاالت التربيـة فيمـا    أراءتعتمد على  أصبحتمعظم االختبارات  إن
  .)1977الغريب،(   أسئلتهامفرداتها و  مالئمةيتعلق بمدى 

في التعرف على سالمة العبارات مـن   أهميتهاستخدام المحكمين له  إنوفي هذا يذكر الخليلي 
  .)1989الخليلي،( اسبة عبارات المقياس للمستجيبينحيث الصياغة اللغوية وعلى من

  
  

علم الـنفس  التربية و   أساتذةوقام الباحث بعرض المقياس في صورته المبدئية على عدد من 
، وذلك لفحص عبارات المقياس وتحديد مدى  وأكاديمية الدراسات العليا سنقار يوفي جامعة 

كانت العبارة تقـيس   ا إذاوم وذلك من حيث الصياغة واتساق العبارات ، متها للدراسة ،ءمال
و الجدول التالي يوضح األساتذة  الغير صالحة للدراسة عباراتالوحذف  فعال ما وضعت له ،

  . الذين استعان بهم الباحث
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  أعضاء لجنة التحكيم 
    اسم األستاذ  ت
  سجامعة قار يون  عبد العزيز  محمدمفتاح  1
  سجامعة قار يون   المنصوري  سالم الشريف  2
  سجامعة قار يون  عبدالعالي يعبد الكريم الجو يل  3
  سجامعة قار يون  الخالديأديب   4
  أكاديمية الدراسات العليا   محمد المهدي   5

  
المطروحـة فـي    لمسـائل ا  وهي تقيس فعال مالئمةالمقياس  أسئلة إناتفق المحكمون على 

  :باالتي  أوصواالدراسة و 
استبدالها مع االحتفاظ  أوحذفها أو عبارات المقياس بتعديل كلمة  بعض تعديل في إجراءـ   1

  . االستفادة من فكرة السؤال وصياغتها في قالب جديد أوبالمعنى وجوهره ،
   .ةالثانوي المرحلة  بعبارات تناسب األساسيـ استبدال العبارات التي تخص التعليم  2

  موضح في الجدول التالي  كما بعض العباراتيم هي تعديل عملية التحك حصليهوقد كانت 

    ) 5(جدول رقم 

  المحكمون بتعديلها في مقياس االتجاهات نحو الدراسة  أوصىالعبارات التي 
  العبارة بعد التعديل   العبارة قبل التعديل   ت

شرح كـافي   إعطاءيستطيع المعلمون  ال  1
  للموضوعات التي يدرسونها للطالب 

  يعطون شرح كاف للدروس  المعلمين ال إن

اشعر بان المعلمين يتسـمون بالصـرامة     2
مع  نيتعاملوالشديدة ويعرفون تماما كيف 

  الطالب 

ـ  ن يتسـمون بالصـرامة   ياشعر بان المعلم
  الشديدة 

معظم المواد الدراسية  نباالرتياح م أحس  3
  في المدرسة  أتناولهاالتي 

باالرتياح من معظم المواد الدراسية في  أحس
  المدرسة 

في نفسي القدر على تركيز انتبـاهي    أجد  4
  الستيعاب المواد الدراسية 

صعوبة في تركيز انتباهي الستيعاب كل  أجد
  المواد الدراسية 
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ميال لكل المقررات  أكثر أكون  أن أحاول  5
  التي ادرسها 

ـ لاا كثر ميال لكل المواد أكون  أن أحاول ي ت
  ادرسها 

قة حسنة بـين مدرسـينا و   العال إن أرى  6
  الطالب 

العالقة بين المعلمـين و الطـالب    أن أرى
  عالقة حسنة 

اشعر إن المعلمين يحاولون أعطاء نفـس    7
  القدر من االنتباه والمساعدة لكل طالبهم 

اشعر إن المعلمين يعطون نفس القـدر مـن   
  االهتمام والمساعدة لكل طالب 

اشعر إن األشياء التي تدرس في المدارس   8
  ال تساعد على مواجهة مشكالت الكبار 

في المدرسة ال  تدرس إن األشياء التيأرى 
  تساعد على مواجهة مشكالت الحياة 

  :ـ الدراسة االستطالعية  2
مبدئيا عـن طريـق    يجب تجريب المقياس بشكله المبدئي ومحاولة اختباره بأنه يذكر المتوكل

بالنسبة لمسالة الحصول على مقياس  هذه العملية تعتبر في غاية األهميةو. دراسة استطالعية 
  . )1996المتوكل ،(   وناضج صادق ودقيق وشامل

  
نحو الدراسة و ذلك  تجاهاتاالدراسة استطالعية لمقياس  بإجراءومن هذا المنطق قام الباحث 

  :اآلتية لألهداف
 .ـ اختبار مدى وضوح العبارات وسهولة فهمها من قبل الطالب المفحوصين  1

  .يحدث في طريقة االستجابة على المقياس  أنـ اكتشاف أي سوء فهم يمكن  2
مدارس عشوائيا ومن داخل كـل  الالدراسة االستطالعية قام الباحث باختيار عدد من  وإلجراء

المقياس فـي صـورته    عليهاوزع وعينة عشوائية من الطالب  باختيار  مدرسة قام الباحث
  . و طالبة طالبا) 30(حجم العينة االستطالعية هذه  غوقد بلالمبدئية 

  :ثبات المقياس 
بعد تطبيق المقياس علـى   عن طريقة تطبيق التجزئة النصفية استخرج الباحث ثبات المقياس

الستطالعية وجد الباحث إن اوطالبة وبعد إجراء الدراسة  اطالب) 30(عينة استطالعية قوامها 
  ).0.05( معنوية  عند مستوى) 0.70(معامل الثبات للمقياس ككل يساوي 

تبين هذه النتيجة المذكورة أعاله إن المقياس يتصف بدرجة ثبات جيدة األمر الذي يدعو إلى و
   .لالستخداماالطمئنان بأنه صالح 
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  :حمدي الفرماوي إعداد  ـ مقياس عادات االستذكارثانيا 
وهذا المقياس يمكن استخدمه مـع طـالب الجامعـة    عد هذا المقياس حمدي علي الفرماوي أ

  والثانوية 

  :هدف المقياس
التعرف على العادات وطرق االستذكار التي يتبعها الطالب في الدراسة  إلىف هذا المقياس ديه

  .غير جيدة  أومن حيث كونها جيدة 

  : وصف المقياس 
عادات استذكار جيدة  إلىيشير  انصفه عبارة )72(يحتوي المقياس في صورته النهائية على  

عادات غير جيدة  وقد تم تنظيم هذه العبارات مرة ثانية  لسـهولة   إلىيشير  األخرو النصف 
  : بدائل هي ) 4(كل عبارة  أمامويوجد . التصحيح 

  . )1( أبدا) 2(نادرا ) 3( أحيانا) 4(دائما 
  :هي  أبعاد أربعة إلىوتتوزع هذه العبارات 

  . األرقامويضم هذا البعد العبارات ذات .ـ طرق العمل المرتبطة بعملية االستذكار  1
)1  ،2  ،3  ،4  ،9  ،10  ،11  ،12  ،13  ،14  ،15  ،16  ،17  ،18  ،19  ،20  ،

21  ،22  ،25  ،26  ،27  ،28  ،33  ،34 (   .  
       

   األرقام العبارات ذات ماالستذكار ويضـ عادات ترتبط بوقت ومكان  2
)5  ،6  ،7  ،8  ،35  ،36  ،41  ،42  ،43  ،44  ،49  ،50(  

        
  اآلتيةـ مشكالت ترتبط بعادات االستذكار ويضم هذا البعد العبارات  3 
 )45  ،46  ،47  ،48  ،53  ،54  ،55  ،56  ،61  ،62  ،63  ،64  ،69  ،70  ،71  ،

72 (  
  
،  42،  23 (التاليةويضم هذا البعد العبارات  وأدائهالالمتحانات  باإلعدادـ عادات ترتبط  4

29  ،30  ،31  ،32  ،37  ،38  ،39  ،40  ،51  ،52  ،57  ،58  ،59  ،60  ،65  ،
66  ،67  ،68 (      

ر توزيع عبارات مقياس عادات االستذكار من حيث كونها عادات اسـتذكا ) 7(ويبين الجدول 
  جيدة أو عادات استذكار غير جيد
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  )6(الجدول 

    عبارات جیدة و عبارات إلىتوزیع العبارات داخل المقیاس  یوضح        
  غیر جیدة           

أبعاد نـوع  
  العبارات 

  البعد األول 
  

  المجموع   البعد الرابع  البعد الثالث   البعد الثاني 

ــارات  عبـ
  جيدة 

1  ،2  ،3  ،4  ،9 
 ،10  ،11  ،12  ،

17  ،18  ،19  ،
20  ،25   ،26  ،
27  ،28  ،33  ،
34   

35  ،36  ،41  ،42  ،
43  ،44  ،49  ،50  

  51  ،52  ،57  ،58  ،
59  ،60  ،65  ،66  ،
67  ،68   

36  

    10  صفر  8  18  المجموع
ــارات  عبـ

  غير جيدة 
13  ،14  ،15  ،
16  ،21  ،22   

5  ،6  ،7  ،8   45  ،46  ،47 
 ،48  ،53  ،
54  ،55  ،56 
 ،61  ،62  ،
63  ،64  ،69 
 ،70  ،71  ،
72   

23  ،24  ،29  ،30  ،
31  ،32  ،37  ،38 39 
 ،40  

36  

  72  10  16  4  6  المجموع 
 

  : حسب الدراسة التي أجراها معد المقياس  صالحية مقياس عادات االستذكار

  :ثبات المقياس 
 ةالتطبيق وطريقة التجزئة النصـفي  إعادةتم التحقق من ثبات المقياس باستخدام طريقتين ،هما 

  :التطبيق  إعادة: أوال
ـ  األولىتم تطبيق المقياس على عينتين من المفحوصين ،  المرحلـة الثانويـة ،   ةمن بين طلب

والثالثـة   األولـى طالبا من الفرقتين  )50( األولىبلغت العينة .الجامعة  ةبلوالثانية من بين ط
طالبا وطالبة من الفرقة الرابعة شعبة رياضـيات بكليـة    )67(وبلغت العينة الثانية .الثانوية 

ـ  يوم مـن  ) 14(بعد العينتين أفرادتطبيق المقياس على نفس  أعيدثم .جامعة المنوفية  التربية 
 أمـا ،)0.609(طبيقين لعينة الثانوي وقد وصل معامل ارتباط بيرسون بين الت. األولالتطبيق 
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التالي يوضح هذه  )7(والجدول )0.627(عينة الجامعة فقد وصل معامل االرتباط بين درجاتها
  .النتائج تفصيال

  
  )7(جدول رقم 

  ثبات مقیاس عادات االستذكار بطریقة إعادة التطبیق عند طلبة الثانویة و الجامعة 
   

  ر  ع  م  التطبیق  العینة 

  ثانوي 
  50=ن

  األولتطبیق ال
  

182.760  
  
  

36.46  
  

0.609  

  28.07  191.46  تطبیق ثانال
  جامعة 

  67=ن
  0.627  19.39  196.13  التطبیق أول 

  21.46  198.92  التطبیق ثان
  

  :التجزئة النصفية :ثانيا 
تم تطبيق المقياس وتصحيحه على عينتين من طالب المرحلة الثانوية بلغ عـددهم خمسـون   

وقد بلغ معامـل ارتبـاط    األولىفي الطريقة  إليهاوالفرق المشار  نفس المدارس ، طالبا من
 )0.818 (وبلغ معامل االرتباط لعينة الجامعـة  )0.613(بيرسون بين النصفين لعينة الثانوي 

  يوضح هذه النتائج تفصيال )8(والجدول
  

  )8(الجدول 
  نتائج الثبات بطریقة التجزئة النصفیة للمقیاس  

  :تعليمات مقياس عادات االستذكار 
الغرض من هذه المقياس هو الحصول على بيانات كاملة عن عادات االستذكار الجيدة وغيـر  

فإذا ما أجبت عنها بجدية ودرست نتائجها بإمعان فسوف يساعدك ذلك على زيادة الفهم .الجيدة 
ألصول الدراسة الصحيحة ، وإذا ما دونت رأيك في كل عبارة بأمانة وتفكير فانك تسـتطيع  

  ر  ع  م  التطبیق  العینة  ن
  0.613  9.01  92.32  النصف األول  الثانوي  50

  7.45  91.14  النصف الثاني  
50  

  
  

  0.818  8.52  99.5  النصف األول  جامعة
  10.08  97.05  النصف الثاني  
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وسيتوقف مدى استفادتك من هذا المقيـاس علـى   .في كيفية استذكار دروسك  معرفة أخطائك
  .مدى العناية التي تبذلها في الوصول إلى رأي بشأن كل عبارة 

  : حسب رأي معد المقياس  صدق المقياس
ـ تم االطمئنان إلى قبول العبارات وواقعيتها لدى المفحوصين وقد تم التحقـق مـن ذلـك    1

  نالمحكمي تقاريربواسطة الصدق الظاهري وصدق المضمون كما جاء في 
ـ أما بالنسبة للصدق التمييزي للمقياس فيمكن االطمئنان إلى ذلك كما أشارت نتائج جدول   2 

 )0.01 (الحرجة للعينتين دالة عند مسـتوى  قيمتي النسبة والتي تظهر إن المقارنة الطرفية ،
 وبهذا يمكن االطمئنان إلى قدرة المقياس على تمييزه بين المسـتويات القويـة والضـعيفة ،   

التـالي   )9(والجـدول .وبالتالي بين عادات االستذكار الجيدة وعادات االستذكار غير الجيـدة  
    .يوضح ذلك 

  )9(الجدول رقم 
  الطرفیة بین قیمتي النسبة الحرجة للعینتینالمقارنة 

  العینة 
  

النسبة   ع  م  ن
 2ع 1ع 2م 1م 2ن 1ن  الحرجة

 71  ثانوي
 

71 151.7 
 

15.38  
 

18.82 9.37 25.49  

 73  جامعة
 

73 
 

172.4 
 
 

17.99 
 

11.84 
 
 

9.92 
 

25.18  

  :طريقة تصحيح مقياس عادات االستذكار 
) 4(عادات جيدة فانه يعطـي للمسـتوى دائمـا     إلىـ بالنسبة للعبارات التي تشير  1

 )1( أبدا والمستوى) 2(والمستوى نادرا ) 3( أحياناوالمستوى 

لمستوى ) 1(عادات غير جيدة فانه يعطى الدرجة  إلىـ بالنسبة للعبارات التي تشير  2
) 4(للمسـتوى نـادرا والدرجـة    ) 3(والدرجة  أحياناللمستوى ) 2(دائما و الدرجة 

   .)ب ت الفرماوي ،(    اأبدللمستوى 

  : إعداد المقياس للدراسة الحالية
قوامهـا   ات التخصصـية  ب الثانويالدراسة استطالعية على عينة من ط بإجراءقام الباحث 

  .من صدق وثبات المقياس  للتأكدوذلك  و طالبة  طالب) 30(
  :المقياس صدق

  .)242 :1985لبدة ، أبو(  يقيس المقياس ما وضع لقياسه أنالصدق هو 
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  -:من صدق المقياس  للتأكدوقد استخدم الباحث نوعين من طرق الصدق 
  :ـ الصدق الظاهري  1

ـ  بقسم التربية وعلم النفس  األساتذةقام الباحث بعرض المقياس على مجموع من   نللتحقـق م
جيد  بأنهفي المقياس  رائهمأ ءبإبداموضوع الدراسة وقد قام المحكمين مة العبارات للءمدى مال

تتماشى مع  تعديل بعض العبارات مع حذف بعض العبارات التي ال إلىللدراسة ولكنه يحتاج 
 إلـى بارات الغير صالحة والعبارات التي تحتـاج  عطالب الثانوية والجداول التالية توضح ال

  . تعديل

  أعضاء لجنة التحكيم 
    اسم األستاذ  ت
  سجامعة قار يون  عبد العزيز  محمد مفتاح  1
  سجامعة قار يون   المنصوري سالم الشريف  2
ــ  3  يعبــد الكــريم الجــو يل

  عبدالعالي
  سجامعة قار يون

  سجامعة قار يون  أديب الخالدي   4
  أكاديمية الدراسات العليا   محمد المهدي   5

  
  ن بحذفها من المقياس بعد االطالع عليهوالعبارات التي أوصى المحكو الجدول التالي يوضح 

  
  )10(جدول رقم 

  في مقياس عادات االستذكار العبارات الموصى بحذفها
  

  العبارات الموصى بحذفها  ت
  المذاكرة  أثناء األفكار بعض ابحث عن وجهات النظر المختلفة بخصوص  1
  قضيت الوقت المخصص للمذاكرة  إننيانتهي من المذاكرة يوميا اتاكد من  أنبعد   2
  الشرح كلمات ال استطيع فهمها  أثناءالمحاضرين  أويستخدم بعض المدرسين   3
  يتناسب مع الوقت الذي اخصصه لمذاكرتها  تحصيلي لمواد معينة ال إناعتقد   4
  أسعى إلى معرفة نوايا المدرس أو المحاضر عن طبيعة االمتحانات أو األسئلة  5
   تاشعر أن المدرس أو المحاضر  يتأثر بحبه أو كرهه للطالب أثناء تقدير الدرجا  6
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  يوضح الجدول التالي العبارات التي تم تعديلها حسب أراء المحكمينو

  العبارات الموصى بتعديلها ) 11(جدول رقم 
  
  العبارات بعد التعديل   العبارات قبل التعديل   ت
استذكر دروسي بطريقـة عفويـة غيـر      1

  مخططة 
أقوم بمذاكرة الدروس بطريقة عشـوائية  

  غير مخططة 
أفكر في المذاكرة في اسـتخالص أسـئلة     2

  وابحث لها عن إجابات 
 أسـئلة المذاكرة باسـتخالص   أثناء أقوم

   إجاباتابحث لها عن 
ثيرها المدرس نماذج التي يأو اهتم باألمثلة   3

  المحاضر أو
يثيرهـا  التي  التوضيحاتو  باألمثلةاهتم 

  المدرس على السبورة ا
 أحاولشبه نائما حين أو نفسي متعبا  أجد  4

  االستذكار 
 أحاولشبه نائما حين  أونفسي متعبا  أجد

  المذاكرة 
كرهي للمادة الدراسية يؤثر على أو حبي   5

  مذاكرة لها 
كرهي للمادة الدراسية على  أويؤثر حبي 
  لها مذاكرتي

  
هناك مجموعة من العبـارات كانـت معـامالت     إنالدراسة االستطالعية  تبين  إجراءوبعد  

حذفها من  ضعيفة جدا وبالتالي كان لها تأثير على المقياس ومن ثم  تم االرتباط بدرجة الكلية 
  .الجدول التالي يوضح هذه العبارات . المقياس

  ) 12(جدول رقم 
  موجبة ضعيفة  أوسالبة العبارات التي لها معامالت ارتباط 

  من المقياس العبارات التي تم حذفها   ت
   األسئلة أوالمحاضر عن طبيعة االمتحانات  أومعرفة نوايا المدرس  إلى أسعى  1

  المتوقعة  األسئلةمع زمالئي حول  أتناقش  2
  الخص في ذهني النقاط أو األفكار الرئيسية أثناء المذاكرة  3

  أودي واجباتي الدراسية مهما كانت الظروف  4
  المحاضر يتأثر بحبه أو كرهه للطالب أثناء تقدير الدرجات المدرس أو اشعر بان   5
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  :ثبات المقياس 
 المقياست عملية  ى لو كررالثبات هو أن يعطي المقياس نفس الدرجات أو قريبة منها حت إن
  .) 2001عالم ، أبو(  أخرى ةمر

 بطريقة التجزئة النصفية بتطبيق المقيـاس  المقياسالمقياس ثبات وقد قام  الباحث باستخراج 
طالبا و طالبة و بعد إجراء الدراسة االسـتطالعية وجـد   ) 30(قوامها عينة استطالعية على

  .)0.05(عند مستوى معنوية  )0.6706(قيمته  بلغ الثبات للمقياسمعامل الباحث إن  
  
  : المستخدمة في معالجة البيانات ةاألساليب اإلحصائي: خامسا  

ليل اإلحصـائية الالزمـة   اباستخدام الحاسب اآللي  للقيام بالتح تقام الباحث في تحليل البيانا
  :،حيث استخدم األساليب التالية 

  :معامل بيرسون ـ  1
  

 مج ص xمج س  –) صx ن مج س (  

       =ر 
  )2مج ص(ـ ) 2ن مج ص( x) 2مج س(ـ ) 2ن مج س(  

 
  معامل ارتباط بيرسون = ر  إنحيث 

   تعدد البيانا= ن
   األولمجموع درجات المتغير = مج س 
  مجموع درجات المتغير الثاني = مج ص 

  .)565: 2001عالم ، أبو(  نالمتغيريحاصل ضرب درجات = مج س ص 
 اإلحصـائية يطبق هذا االختبار وذلك للحصول على مستوى الداللـة   "ت"اختبار ـ  3

   بين الذكور و االناث و االدبي و العلمي  قوللفر

  
            المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري ـ 4

 .)141 – 140: 1995العساف ، (            
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  الفصل الخامس 
  عرض النتائج و تفسیرھا 

  
  عرض نتيجة الفرض األول  1
  ـ عرض نتيجة الفرض الثاني  2
  ـ عرض نتيجة الفرض الثالث  3
  ـ عرض نتيجة الفرض الرابع  4
  ـ عرض نتيجة الفرض الخامس  5
  
  

  مناقشة النتائج 
   األولمناقشة الفرض نتيجة الفرض :  أوال

  مناقشة نتيجة الفرض الثاني : ثانيا 
  مناقشة نتيجة الفرض الرابع : ثالثا 
  مناقشة نتيجة الفرض الرابع : رابعا 

  مناقشة نتيجة الفرض الخامس : خامسا 
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  الفصل الخامس

  عرض النتائج وتفسيرها
ب االتجاهات نحو الدراسة وعالقتها بعادات االستذكار لـدى طـال  بدراسة دراسة ال هيعني هذ
  .بمدينة المرج التخصصية  اتالثانوي

في تنفيذ وتخطـيط الدراسـة    وقد عرض الباحث في الفصل السابق اإلجراءات التي قام بها
الميدانية وجمع البيانات والمعلومات الخاصة بها ، وكذلك عرض األساليب اإلحصائية التـي  

وفـي هـذا    اتبعها في تحليل هذه البيانات للوصول إلى نتائج علمية لفروض هذه الدراسـة ، 
  .صائي الفصل يعرض الباحث ويناقش النتائج التي توصل إليها من خالل التحليل اإلح

  :األول  عرض نتيجة الفرض -1
االتجاهات نحو الدراسة وعادات االستذكار لدى توجد عالقة بين  (على  األول ينص الفرض
 االرتبـاط  حساب قيمة معاملدم الباحث للتحقق من صحة هذا الفرض استخ ) عينة الدراسة

  .بيرسون
  )13(وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول رقم 

  )13( جدول رقم 
  معامالت ارتباط بيرسون و داللتها اإلحصائية بين االتجاهات نحو الدراسة و عادات

  االستذكار لدى عينة الدراسة       
  عادات االستذكار   االتجاھات نحو الدراسة   المتغیر 

االتجاھات نحو 
  الدراسة

  معامل ارتباط بیرسون 
   اإلحصائیة ةالدالل
  = ن

1  
0  

165  

0.004  
0.971  

165  

عادات 
  االستذكار 

  معامل ارتباط بیرسون 
  الداللة اإلحصائیة 

  =ن 

0.004  
0.971  

165  

1  
0  

165  

  
بين االتجاهـات نحـو    ذات داللة إحصائية عالقة ه ال توجدإنمن خالل الجدول أعاله يتضح 

 )0.004(حيث وجد الباحث إن قيمة معامل االرتبـاط تسـاوي   الدراسة و عادات االستذكار 
  . )0.01(عند مستوى المعنوية  )0.971(وليس لها داللة إحصائية 
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ظهر  العالقة بين درجة االتجاهات الكلية و درجة عادات االستذكار عند الذكور إجراءعند  و

عادات االستذكار والتجاهات نحو الدراسة ابين  ذات داللة إحصائية عالقة ه ال توجدللباحث إن
) 0.262(س لها داللة إحصـائية  ولي) -0.182(االرتباط حيث كانت قيمة معامل عند الذكور 

يوضح ذلكل) 14(الجدول  )0.01(مستوى معنوية  عند 
  )14(جدول رقم 

    االستذكار  تالدرجة الكلية للعادا و الدرجة الكلية لالتجاهات العالقة بين
  عند الذكور        

  
  المتغیر 

 
 
 
 

  العینة 

 
  معامل االرتباط

  
  مستوى الداللة 

  
  االتجاھات 

 
0.182- 

  
0.262  

 
65 

 
0.182- 

 

  
0.262  

عادات 
  االستذكار

  

نحو الدراسـة والدرجـة الكليـة للعـادات      وعند إجراء العالقة بين الدرجة الكلية لالتجاهات
ذات داللة إحصائية بين االتجاهـات نحـو   عالقة  ه ال توجداالستذكار عند اإلناث  اتضح إن

وليس لها داللـة إحصـائية   ) 0.067(فلقد كان معامل االرتباط  الدراسة و عادات االستذكار
  )15(موضح في الجدول كما هو ) 0.01(عند مستوى معنوية  )0.610(

  )15(جدول رقم 
  لعالقة بين الدرجة الكلية لالتجاهات نحو الدراسة و الدرجة الكلية للعادات ا
  عند اإلناث  االستذكار        

  
  المتغیر

 
  العینة

 
  معامل االرتباط

  
  مستوى الداللة

  
  تاالتجاھا

   

 
 
 

100 

 
0.067 

  
0.610  

 
 
 

0.067 

  
  

0.610  
  

  عادات االستذكار
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عـادات  ل الكليـة  درجةالو  نحو الدراسة تجاهاتلال الكلية درجةال عالقة بين ه ال توجدأي إن

  .لدى عينة الدراسة  )إناث /ذكور(وفقا للنوع االستذكار 
  

بين الدرجة الكلية لالتجاهـات نحـو الدراسـة     بيرسون معامل االرتباط بإيجادوقام الباحث 
بـين   قويـة عالقـة   هنـاك  القسم العلمي فكانت طلبة االستذكار عند والدرجة الكلية للعادات

لـة  او د )0.567( االرتبـاط  معامـل  حيث كان االتجاهات نحو الدراسة وعادات االستذكار
بين الدرجـة   يوضح العالقة) 16(والجدول ) 0.01( عند مستوى معنوية) 0.002( اإحصائي

  العلمي القسم طلبة داالستذكار عنالكلية لالتجاهات نحو الدراسة و الدرجة الكلية للعادات 
  

  )16(جدول رقم 
     الدرجة الكلية للعادات االستذكارالعالقة بين الدرجة الكلية لالتجاهات  و

  ةالعلميالتخصصات عند       
  

  المتغير 
  

 
  العينة

  
  

  معمل االرتباط 

  
  

  مستوى الداللة 

  االتجاهات 
  نحو الدراسة 

 
 
 

0.567  

  
  

0.002  
 
 

55  
  
  

 
0.567  

  
  عادات االستذكار  0.002

  
و الدرجة الكليـة   نحو الدراسة تلالتجاهاعالقة بين الدرجة الكلية  ه ال توجدإن ووجد الباحث

وليس ) -0.158( كان معامل االرتباط إنحيث تبين  األدبيطلبة القسم  داالستذكار عن للعادات
يبين العالقة بـين  ) 17(و الجدول  )0.01(عند مستوى معنوية ) 0.182( إحصائيةلها داللة 

  .عند القسم األدبي  الدرجة الكلية لالتجاهات نحو الدراسة و الدرجة الكلية للعادات االستذكار
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  ) 17(جدول رقم 
  العالقة بين الدرجة الكلية لالتجاهات نحو الدراسة و الدرجة الكلية للعادات

  ةاالدبي اتالتخصصعند  االستذكار      
  

  المتغیر 
 
 
 
 

  العینة 

 
  معامل االرتباط

  
  مستوى الداللة 

 
 
 

0.158- 

  
  

0.182    
  االتجاھات 

 
 

110 

 
 

0.158- 

  
0.182  

  عادات االستذكار

  
 كانت  نحو الدراسة  و عادات االستذكار عالقة بين االتجاهاتوبناء على ما سبق تبين إن ال 

نحو   تكذلك ال توجد عالقة بين االتجاها ،ودالة إحصائية  قويةالعلمي عالقة  عند التخصص
في حين ال توجد عالقة بين االتجاهات  ، الدراسة و عادات االستذكار عند طلبة القسم األدبي

  ) إناث/ذكور(لنوع وفقا لنحو الدراسة و عادات االستذكار 

  الثاني عرض نتيجة الفرض  -2
االتجاهات  مستوى  في)  إناث/ذكور( وفقا للنوع فروق توجد (   علىالثاني ينص الفرض 

  : يالباحث بالتالمن صحة هذا الفرض قام  وللتحقق )نحو الدراسة  لدى عينة الدراسة 
حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات مقياس االتجاهات نحو الدراسة  – 1

   اإلناثللذكور و 
  للعينتين المستقلتين) ت(اختبار  حساب قيمة –2
  

  )18(جدول رقم 
 لدى الدراسةاالتجاهات نحو داللة الفروق فيلمعرفة  و الذكور  اإلناث يبين متوسط) ت(نتيجة اختبار 

   الدراسة عينة           
المتوسط   العدد  النوع 

  الحسابي 
  

االنحراف 
  المعیاري 

درجة 
  الحریة 

  )ت(قیمة
   المحسوبة

داللة 
  اإلحصائیة 

  163 8.6238  97.2000  65  ذكور
  

1.701-  0.092  
  10.2733  100.5500  100  إناث
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 )إنـاث /ذكـور (حسب النوع  داللة إحصائية تال توجد فروق ذا هنأيتضح من الجدول أعاله 

  . )0.01(عند مستوى معنوية  االتجاهات نحو الدراسةعلى مقياس 
الطالبـات   ط اتجاهات الطالب ومتوسط اتجاهاتليس هناك فروق دالة إحصائيا بين متوسأي 
  .تعزى إلى الجنسين الطلبة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين بمعنى  الدراسة نحو

  
 :الثالثعرض نتيجة الفرض ـ  3

فـي مسـتوى    ) إنـاث /ذكور(وفقا للنوع فروق توجد (  على الثالث ينص الفرض
  . )عينة الدراسةلدى عادات االستذكار 

  :للتحقق من صحة هذا الفرض اتبع الباحث الخطوات التالية 
لكـال  االستذكار الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات مقياس عادات  حساب المتوسط – 1

   )إناث / ذكور(من الجنسين 
  للعينتين المستقلتين) ت(اختبار حساب قيمة – 2

في لمعرفة الفروق   واإلناثبين المتوسطين الذكور ) ت(نتيجة اختبار ) 19(ويبين لنا الجدول 
  . عادات االستذكار بين الجنسين

  )19(جدول رقم 
  داللة الفروق في عاداتلمعرفة  و الذكور اإلناث يبين متوسط) ت(نتيجة اختبار

  االستذكار          

درجات   االنحراف المعياري   الوسط الحسابي   العدد  النوع
  الحرية 

  

) ت(قيمة 
  المحسوبة 

الداللة 
  اإلحصائية 

  134.0750  65  ذكور 
  

11.9194  163  1.383  -  0.170  
  

   إناث
  

100  137.4833  
  
  

12.1760  

  
عـادات  على مقياس  )إناث /ذكور( نبين الجنسيتوجد فروق  انه ال أعاله يتضح من الجدول 

تبين انه ال توجد فروق دالة إحصائية بين البنين و البنات في عادات  وبهذه النتائج، االستذكار
  . )0.01( عند مستوى معنوية) 0.170( لها داللة إحصائية ليسواالستذكار 
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 ذات داللة إحصائية  ه ال توجد فروقإن وبناء على نتائج الفرض الثاني و الفرض الثالث تبين
  االتجاهات نحو الدراسة و عادات االستذكار كل من في) إناث/ذكور(بين الجنسين 

  : الرابععرض نتيجة الفرض  -4
في االتجاهات نحو )  أدبي/علمي ( صلتخصل  اوفق فروق توجد ( علىالرابع ينص الفرض 

  .) الدراسة لدى عينة الدراسة 
  :صحة هذه الفرض اتبع الباحث الخطوات التالية للتحقق من 

المعياري لدرجات مقياس االتجاهات نحو الدراسة  فحساب المتوسط الحسابي واالنحرا – 1
   )أدبي /علمي (لكال من المجموعتين 

  نللعينتين المستقلتي )ت( اختبار حساب قيمة – 2
الفروق في  المجموعتين لمعرفة داللةبين متوسطي ) ت(اختبارنتيجة ) 20(ويبين لنا الجدول 

  ).أدبي /علمي (االتجاهات  نحو الدراسة بين التخصص 
 )20(جدول رقم 

  لمعرفة داللة الفروق  )األدبي/العلمي (وفقا للتخصص  بين متوسطين) ت(اختبار 
        االتجاهات نحو الدراسة في        

االنحراف   الوسط الحسابي   العدد  التخصص
  المعياري 

  )ت( قيمة
  المحسوبة 

  درجات 
  الحرية 

مستوى الداللة 
  اإلحصائية 

    8.8024   103.4074  55  علمي
2.702  

  
163  

  
0.008  

  9.6684  97.6575  110  أدبي

  
في االتجاهات نحو الدراسة تبعـا لمتغيـر    و فروقا هناك اختالفا إن أعالهيتضح من الجدول 

) 103.4074(العلميمتوسط طالب وطالبات المسار  إن، وتبين )  أدبي/ علمي (التخصص 
 ، ونالحظ مـن الجـدول  ) 97.6575(   األدبي المسار طالب و طالبات  متوسطمن  أعلى

 درجات  ولكن) 99.2100( من متوسط العينة الكلية  أعلىمتوسط المسار العلمي  إن السابق 
كانت قريبة من االنحراف المعيـاري للعينـة    )أدبي/ علمي (  للمجاليناالنحراف المعياري 

أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية  ، وبهذا فان النتائج في الجدول)9.7424(الكلية 
المسار األدبي في االتجاهات نحو الدراسة لصالح المسـار   طالبالمسار العلمي و ببين طال

  ). 0.01(عند مستوى معنوية ) 0.008(العلمي ولها داللة إحصائية 
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  :الخامسعرض نتيجة الفرض  -5
فـي عـادات   )  أدبي/علمي (لتخصص لوفقا  توجد فروق ( على انهالخامس ينص الفرض 

  . )االستذكار لدى عينة الدراسة
  :للتحقق من صحة هذه الفرض اتبع الباحث الخطوات التالية 

حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات مقياس عادات االستذكار لكـال   – 1
  ). أدبي/علمي ( المجموعتينمن 

  للعينتين المستقلتين )ت(ـ حساب قيمة  2
لمعرفة داللة الفروق في  المجموعتينبين متوسطي ) ت(نتيجة اختبار ) 21(ضح الجدول ووي

  ) أدبي/علمي (عادات االستذكار بين التخصص 
  )21( جدول رقم 

     لمعرفة داللة الفروق العلمي و األدبي  بین متوسطین) ت(اختبار 
         في عادات االستذكار      

االنحراف   الوسط الحسابي   العدد  التخصص
  المعياري 

  )ت(قيمة   درجات الحرية 
  المحسوبة 

مستوى الداللة 
  اإلحصائية 

  137.5556  55  علمي 
  

9.6050  163  0.822  0.414  

  135.5890  110  أدبي 
  

12.9592  

  
و علمـي  بين التخصـص ال  ذات داللة إحصائية  يتضح من الجدول أعاله انه ال توجد فروق

  . عينة الدراسة ىدبي  في مستوى عادات االستذكار لدالتخصص األ
  

وخلص الباحث من خالل عرض النتائج السابقة أن العالقة بين االتجاهـات نحـو الدراسـة    
ال توجـد   حين كانت عالقة قوية لدى طالب و طالبات المسار العلمي فيوعادات االستذكار 
و لدى طالب و طالبـات  ) إناث/ذكور(و عادات االستذكار لدى النوع  تعالقة بين االتجاها

ك تبين للباحث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور و اإلناث ، كذلالمسار األدبي 
في مستوى كل من االتجاهات نحو الدراسة و عادات االستذكار، وتبين للباحث أيضا إن هناك 
فروق ذات داللة إحصائية بين التخصص العلمي و التخصص األدبي في مستوى االتجاهـات  

توجد فـروق ذات   الب وطالبات المسار العلمي ولكن نحو الدراسة وهذه الفروق لصالح طال
    .عادات االستذكارداللة إحصائية بين التخصصات العلمية واألدبية في درجة 
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  :مناقشة النتائج : ثانيا 

توجد عالقة بين االتجاهات نحو الدراسة و عـادات  ( ـ مناقشة نتيجة الفرض األول: أوال 
  : )االستذكار لدى عينة الدراسة 

بين االتجاهات نحـو الدراسـة و    ذات داللة إحصائية عالقةال توجد   هكشفت النتائج عن إن
 )0.971( داللة إحصائية ليس لهاو) 0.004=ر(كار حيث بلغ معامل االرتباط عادات االستذ
االرتباط حسب متغيرات الدراسة معامالت كشفت نتائج  وأيضا ،) 0.01(معنوية عند مستوى 

 بين االتجاهات نحو الدراسة وعادات االسـتذكار  إحصائيةذات داللة  العالقة توجده ال إن إلى
 قويـة  كانت العالقةللتخصص ، وبالنسبة ) 0.01(عند مستوى معنوية  و اإلناث عند الذكور

 كانتو عند طالب و طالبات المسار العلمي و عادات االستذكار نحو الدراسة بين االتجاهات
) 0.01(عند مستوى معنوية ) 0.002(لها داللة إحصائية و) 0.567=ر(قيمة معامل االرتباط 

عالقة بين االتجاهات نحـو الدراسـة وعـادات     ه ال توجدفان  األدبي بالنسبة للتخصص أما
) 0.182(وليس لها داللة إحصـائية  ) -0.158=ر( طاالرتباكانت قيمة معامل  فقد االستذكار

  . )0.01(عند مستوى معنوية 
وفقـا  العالقة بين االتجاهات نحو الدراسة و عادات االسـتذكار   إنسبق تبين  ما وبناء على

  .) 0.01(كانت عالقة قوية و دالة عند مستوى معنوية تخصص العلمي لل
  

 ىتتفق نتيجة هذه الفرض من حيث العالقة بين االتجاهات  نحو الدراسة وعادات االستذكار لد
التي ترى بوجود عالقة ارتباطيه موجبة ) 2000(العجمي دراسة مها القسم العلمي مع طالب 

  . واتجاهاتهن نحو الدراسة)  ةاألقسام العلمية واألقسام األدبي(بين عادات االستذكار لطلبات 
  
التي تنص على انـه ال   هذا الفرضمع نتيجة  دراسات جاءت نتائجها مختلفةال بعض هناكو 

) 1983(كدراسة إبراهيم  ، راهات وعادات االستذكاتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين االتج
وهـي عالقـة    التي أشارت إلى وجود عالقة بين االتجاهات نحو الدراسة وعادات االستذكار

وجود عالقة ارتباطيـه   التي أشارت إلى  )Corlett)1984 تلي كوودراسة  ارتباطيه موجبة
ودراسة ) 1986(دراسة حمدي حسين  ابين االتجاهات نحو الدراسة وعادات االستذكار وأيض

  ) . Rickman )1981ريكمان 
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في االتجاهات ) إناث /ذكور(وفقا للنوع توجد فروق ( الفرض الثانينتيجة مناقشة ـ : ثانيا 
  : )نحو الدراسة لدى عينة الدراسة 

ذكـور  (بين الجنسين  إحصائية ةفروق ذات داللتوجد  ال بأنه) 18(كشفت النتائج في الجدول 
  االتجاهات نحو الدراسة على مقياس ) إناث /
التـي تـرى   ) 1983(نتيجة هذا الفرض مع عدد من الدراسات ، كدراسة إبـراهيم   تختلفو

كـذلك  الطالبـات  لصـالح   نحو الدراسة بوجود فروق بين الطالب والطالبات في االتجاهات
التي ترى بوجود فروق ) 1993(الرازخي و  يالنتيجة مع نتيجة دراسة صبار ينه هذتختلف 

التي أشارت إلى وجود فـروق  ) 2007( بين الجنسين لصالح اإلناث و أيضا دراسة المحاميد
ودراسـة  ) 1998(دراسة مسعود و،  ناثبين الجنسين في االتجاهات نحو الدراسة لصالح اإل

  لمصلحة الذكور التي أشارت إلى وجود فروق بين الجنسين وهذه فروق ) 1992(البابطين 
 هفروق بين الجنسين هذ  بان هناك تالتي بين )2006(أيضا مع دراسة عيسى على  ختلفتوا 

ودراسـة  ) 2006(ق لصالح الذكور كذلك نفس النتيجة جاءت في دراسـة الحصـري   والفر
والتي أشارت إلى إن االتجاهات تتأثر بعدد من العوامل من أهمها  ) Corlett)1984كورليت 
  . الجنس

 وجاءت نتيجة هذه الدراسة متفقة مع نتيجة دراسة أجنبية وهي دراسـة سـويتز وآخـرون     
Swetz )1983(  بين درجات الطالب إحصائيةانه ليس هناك فرقا ذو داللة  إلىالتي خلصت 
   في االتجاهات يعود للجنس وطالبات

دراسـة زايـد   مع نتيجة هذا الفرض وهـي   تفقةجاءت نتائجها م التي دراساتمن الوأيضا  
 أيضا و في االتجاهات نحو الدراسة والتي أشارت إلى عدم وجود فروق بين الجنسين) 1991(

  .) 2001(و دراسة خيربك ) 1991(دراسة خريس 
  

توجد فروق بين الذكور واإلناث في االتجاهات نحو الدراسة  ال يفسر الباحث هذه النتيجة بأنه
   بعدد من العوامل كالجنس تتأثرال أي إن االتجاهات نحو الدراسة 

فـي عـادات   ) إناث/ذكور(لنوع وفقا لتوجد فروق ( ـ مناقشة نتيجة الفرض الثالث: ثالثا 
  :)االستذكار لدى عينة الدراسة 
إحصائية بين الذكور و اإلناث  داللة  انه ال توجد فروق ذات تبين للباحث من خالل الدراسة
  على مقياس عادات االستذكار
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التي ) 1988(دراسة سناء سليمان مثل  عدد من الدراسات، نتائج  هذا الفرض معتتفق نتيجة و
 دعبد الموجو دراسة وأيضا ، في عادات االستذكار أشارت إلى عدم وجود فروق بين الجنسين

، وأيضـا   في عادات االسـتذكار  التي أسفرت على عدم وجود فروق بين الجنسين)  1996(
ال توجد فروق فـي عـادات    بأنهالتي ذكرت ) 1999(، ودراسة كرار) 1999(دراسة حمود 

  ) .1992(دراسة الصراف  أيضاو) بنات/بنين (االستذكار تعزى لنوع الطالب 

بأنه  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين البنين والبنات  ىالتي تر) 2000(و دراسة راشد 
وأيضا هناك دراسة أجنبية تتفق مع هذه النتيجة وهي دراسة كريسـتيان  في عادات االستذكار 

Christion )1983( فروق بين الطالب والطالبات في عـادات   التي أوضحت بأنه ال توجد
  .االستذكار

التي ترى بوجود الفـروق   )1983(واختلفت هذه النتيجة مع الدراسات اآلتية كدراسة إبراهيم 
) تـ   ب(زيـدان   و االستذكار لصالح الذكور وأيضا دراسة إبراهيمبين الجنسين في عادات 

وأيضـا   في عـادات االسـتذكار   التي أشارت إلى وجود فروق بين الجنسين لصالح الذكور
وجود فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى     التي أظهرت )1995(ودراسة عبد القادر 

كار لصالح الطلبة  ومن بين الدراسات والطالبات في درجة عادات االستذ ببين الطال) 0.01(
 Corlett األجنبية التي جاءت نتيجتها مختلفة مع نتيجة هذا الفرض هـي دراسـة كورليـت   

التي ترى بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين البنات والبنين في كل من عـادات  ) 1984(
   االستذكار واالتجاهات نحو الدراسة

في االتجاهات ) أدبي / علمي(التخصص وفقا  توجد فروق( ـ مناقشة الفرض الرابع: رابعا 
  : )نحو الدراسة لدى عينة الدراسة 

فروق ذات داللة إحصـائية بـين التخصصـات    توجد  انه إلى) 20(تشير النتائج في الجدول 
عند مستوى معنوية ) 0.008(و لها داللة إحصائية  لصالح التخصص العلمي )أدبي /علمي (
)0.01(   
 فـروق التي أشارت إلى وجود و) 2000(و تتفق هذه النتيجة مع نتيجة  دراسة مها العجمي  
األدبية في االتجاهات نحـو   األقسامالعلمية و طالبات  األقسامداللة إحصائية بين طالبات  تذا

و لكنها من حيث الفروق بين الجنسين  هذه نتيجة تتفق كانت لصالح القسم العلمي والدراسة و
لصالح القسم األدبي و ) 1991(و دراسة زايد ) 1995(دراسة خليل األدبي مع  ة القسملمصلح
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، ولكن اختلفت نتيجة هذا الفرض مع  لصالح القسم األدبي) 2006(ى على أيضا دراسة عيس
   .)1990(نتيجة دراسة البصيلي و صديق عبد القادر 

  

في ) أدبي / علمي (لتخصص لوفقا توجد فروق ( الخامسمناقشة نتيجة الفرض ـ : خامسا 
  :) عادات االستذكار لدى عينة الدراسة 

إحصائية بين التخصص داللة ذات  فروق تبين خالل إجراء التحليل اإلحصائي انه ال توجد
  العلمي و التخصص األدبي على مقياس عادات االستذكار 

  
عدم وجود فروق  إلى أشارتالتي ) 1986(تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة حمدي حسين و

مع متفقة ) 1992(نتيجة دراسة الصراف  جاءتكذلك  ربين التخصصات في عادات االستذكا
ـ ) 1995(دراسة عبد القادر  وأيضا نتيجة الدراسة الحالية ، ق بـين  رالتي ترى بعدم وجود ف

نفس النتيجة وجـدتها دراسـة   و في درجة عادات االستذكار ،  واألدبيةالتخصصات العلمية 
   .)1999( حمود

التي بينت بوجود ) 2000(كدراسة مها العجمي  وتختلف هذه النتيجة مع عديد من الدراسات ،
فـي عـادات    األدبية األقسامالعلمية وطالبات  األقسام بين طالبات إحصائيةفروق ذات داللة 

   . العلمية األقساماالستذكار لصالح طالبات 
وجود فروق بين  إلى أشارتالتي ) 2000(تختلف نتيجة هذه الفرض مع دراسة راشد  وأيضا

في عادات االستذكار لصـالح   األدبيطالب وطالبات المسار العلمي وطالب وطالبات المسار 
  .طالب وطالبات المسار العلمي 

  
عـدم وجـود فـروق بـين     إلـى   الفرض الثالث و الخامس نتائج و خلص الباحث بناء على

توسطات درجات الطالب و الطالبات و كذلك بين متوسطات درجات التخصصات العلمية و م
  و عادات االستذكاراألدبية في أساليب 
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  الفصل السادس         

  خاتمة الدراسة 

  :ملخص نتائج  الدارسة :أوال 
وفقا بين االتجاهات نحو الدراسة وعادات االستذكار  ذات داللة إحصائية عالقةال توجد  ـ 1
األدبي ، بينما هناك عالقة قوية و دالة عند ولدى طالب وطالبات القسم ) إناث /ذكور(لنوع ل

  .طلبة القسم العلمي 
 )إناث/ذكور(للنوع وفقا  هات نحو الدراسةذات داللة إحصائية في االتجا توجد فروقال ـ  2

  .بمجتمع الدراسة
في عادات االستذكار لدى )  إناث/ذكور(للنوع وفقا  إحصائيةذات داللة  ال توجد فروق ـ 3

  .عينة الدراسة 
بـين طـالب    ) 0.01(عند مستوى معنوية ) 0.008(إحصائية  اللةد تفروق ذاتوجد  ـ 4

وطالبات المسار العلمي وطالب وطالبات المسار األدبي في االتجاهات نحو الدراسة لصـالح  
  .طالب وطالبات المسار العلمي 

لتخصص بين طالب وطالبات المسار العلمـي  وفقا ل إحصائيةذات داللة  ال توجد فروق ـ 5
  .عينة الدراسة وطالب وطالبات المسار األدبي  في مستوى عادات االستذكار لدى 

  :التوصيات : ثانيا 
وفي  عنه الدراسة الحالية من نتائج ، توما كشف بعد استعراض الدراسة النظرية والميدانية ،

واآلثـار   ضوء التفسيرات المتنوعة التي تناولت االتجاهات نحو الدراسة وعادات االستذكار ،
وية التالية التي يمكن أن تكون عونـا  المتفاعلة بين هذه المتغيرات يمكن تقديم التوصيات الترب

   .لآلباء والمعلمين على اإلصالح التربوي
  
عليميـة بمهـارات   بالعملية التربوية والت من قبل المختصين اهتماميجب ان يكون هناك ـ   1

المحافظـة   –تنظيم الوقت والحرص عليه والتدريب على إدارته  من حيث  التعلم واالستذكار
تحديـد   –التركيز  –تدوين المالحظات  –التنظيم والتنسيق والترتيب  –على حسن االستماع 

  .أمام طالبهم ، وحثهم على ذلك ليكونوا قدوة لهم. ..يسة الفكرة الرئ
  

ف والتدريب على بعض مهارات يالتعرفي مساهمة األخصائيين النفسيين واالجتماعيين ـ   2
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 التعلم واالستذكار وتقديم العون للطالب داخل المدارس  
 
االستذكار الجيدة و التي تفيده في تسهيل و تسير عمليـة   أساليبتعليم الطالب عادات و  ـ 3

  . تعلمه
يجب تدريب المعلمين ومديري المدارس واألخصائيين والقائمين على العملية التعليميـة  ـ  4 

ر األبحاث التي تختص بمهارات التعلم واالستذكار لمجـاراة  خأداخل المدارس بصفة دورية ب
 .خر التطورات والتحسينات في العملية التعليمية وتطوير التعليم أ

  
بث برامج وندوات فـي مجـال مهـارات الـتعلم     بالشأن التعليمي علي الجهات المعنية  ـ5

المساهمة  ا والعمل علىواالستذكار بين الحين واآلخر مع مساندة البحوث والدراسات ومتابعته
بها معلـم   ستفيد منها جميع الطوائف داخل المجتمع حيث إنه قلما تجد أسرة إال وتفي نشرها ل

  .أو متعلم 
على الوالدين تهيئة بيئة صالحة لالستذكار في المنزل تتوفر فيها كافة العوامل التي تؤدي  ـ6

  .لالنتباه  لية من العوامل المشتتةوخا لتنمية مهارات االستذكار ،
حرص وسائل اإلعالم علي بث برامج عن مهارات التعلم واالستذكار داخـل برامجهـا    ـ7 

األساسية لالستفادة منها داخل األسر المختلفة لتساعد المربيين وأولياء األمور فـي النهـوض   
  .بقدرات أوالدهم نحو التقدم بسبب استخدام تلك المهارات 

المدرسة والمنزل في تعـديل وتغييـر االتجاهـات غيـر     ضرورة التعاون التربوي بين  –8
  .االيجابية سواء نحو المدرسة أو المدرسين والمواد الدراسية 

  الطالب  نحو الدراسة والمدرسة     تضرورة تنظيم دورات وبرامج لتحسين اتجاها -9
  

  :بحوث مقترحة : ثالثا 
فان الباحـث   ونتائج الدراسة الحالية ، استكماال للدراسة الحالية وفي ضوء الدراسة النظرية ،

  .يقترح بعض الموضوعات لتكون دراسات مستقبلية لباحثين آخرين 
لما كانت هذه الدراسة تقتصر على طالب المرحلة الثانوية يقترح الباحث إجراء دراسات  ـ 1

  .مماثلة في المراحل التعليمية األخرى 
االستذكار لدى الطالب والطالبـات فـي    تطوير برامج تهدف إلى رفع مهارات وعادات ـ 2

  .المراحل التعليمية المختلفة 
البرامج التدريبية وبحوث التنمية في مهارات التعلم واالستذكار والتحصيل الدراسي  فعاليةـ 3
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  .على تالميذ المرحلة االبتدائية ؛ وتنمية مهاراتهم 
  
بناء مقياس لعادات االستذكار ومقياس االتجاهات نحو الدراسة  يلبي متطلبـات البيئـة    ـ 4

  .ن يالليبية  ليستفيد منه الباحث
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



135 
 

  

  المراجع

  : المراجع العربية : أوال 
،عالقة عادات االستذكار و االتجاهات نحو الدراسـة  )1983(سليمان ، ـ إبراهيم ، عبدا هللا1

رسـالة التربيـة    ،بة كلية التربية بجامعة الزقازيقبالتحصيل الدراسي في المواد التربوية لطل
  .شعبان .وعلم النفس ،جامعة الملك سعود ،العدد الثالث 

  
،عالقـة عـادات   )ت  ـ  ب(، ملمنع الشناوي ، الشناوي عبداوسليمان  ـ إبراهيم ،عبدا هللا  2

االستذكار و االتجاهات نحو الدراسة بالتحصيل الدراسي في المواد التربوية لطلبة كلية التربية 
رسالة التربية وعلم النفس  تصدرها الجمعية السعودية للعلوم التربويـة   ، جامعة الزقازيق ،

  . والنفسية العدد الثالث 
،فـي تعـديل   )فردي ـ جمعـي   (،فعالية برنامج إرشادي )2006(ـ أبكر، سميرة حسن ،  3

نحو الدراسة لدى بعض الطالبات ذوات صعوبات التعلم بكليـة التربيـة    تالعادات واالتجاها
  ). 1(للبنات بجدة ،مجلة كلية المعلمين ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،العدد

  
دراسة اثر استخدام الطالب  ،)2007(، الجمل ، محمد جهادوـ أبو جاللة ، صبحي حمدان  4
نحو الدراسة الجامعية ،مجلة جامعة دمشـق   تالمعلم لملف االنجاز في التحصيل و االتجاها/

  . ،العدد األول 23للعلوم التربوية ،مجلد 
  
عمـان األردن ، دار  .،الـتعلم أسسـه و تطبيقاتـه    )2004(ـ أبو عالم ، رجاء محمود ،  5

   .المسيرة
دور اإلدارات  المدرسية و الهيئات  ،)2002(قديس ، محمود ،و أبو عليا ، محمد ،ـ أبو   6

التدريس في إنماء المهارات الدراسية لدى طلبة المـدارس مـن وجهـة نظـر المـديرين و      
  ).1(،العدد )29(دراسات في العلوم التربوية ،المجلد  المرشدين التربويين و المعلمين ،

، علم النفس االجتماعي ،الجـزء الثـاني ،بيـروت دار    )1985(ـ أبو لبدة ، سبع محمد ،  7
  .النهضة العربية 

  
اللجنة الوطنية  83،المذاكرة الفعالة ،مجلة التربية ،العدد)1987(،                      ـ   8

  .القطرية للتربية والثقافة و العلوم
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  ) .8(،االستذكار الجيد ،صحيفة المكتبة ،المجلد )1979(حمد ،  محمد أبو العال ،أـ 9

، اتجاهات الطـالب نحـو الرياضـيات و    )1991(ـ البابطين ، إبراهيم عبد الوهاب  ، 10
  ).37(7دراسات تربوية ،. عالقتها بالتحصيل فيها 

  
بالكليـات   ن،اتجاهات الطالب و الدراسـيي  )1990(،واخرون ـ البصيلي ، علي احمد و 11

رسـالة   المتوسطة إلعداد المعلمين بالمملكة العربية السعودية نحو مادة الكيمياء و دراستها ،
  . ،مكتب العبي لدول الخليج العربي ،الرياض ،السعودية)11(،السنة)35(الخليج العربي ،العدد

  
شـبكة  (ة اتجاهات الشباب نحو استخدام اللغة االنجليزي).2004(ـ الجرف ، ريما سعد ،  12

  .www,diwanarab.com imprimerans.php3))المعلومات
  

،اتجاهات طلبة الصف األول الثانوي نحو مضامين وحـدة  )2006(ـ الحصري ،علي ،  13
الجغرافية الفلكية و عالقتها بالجنس و الرغبة في التخصص و استراتيجيات التدريس ،مجلـة  

  . يالعدد الثان)22(جامعة دمشق ،مجلد 
  

،اتجاهات طلبة جامعة اليرموك نحو مادة الثقافة اإلسالمية )1997(، محمود ، الحيارىـ   14
  ) .3(،العدد)13(و عالقتها ببعض المتغيرات ،مجلة أبحاث اليرموك ،المجلد 

  
،عالقة مهارات التعلم و الدافع المعرفي بالتحصيل الدراسي ) 2000(ـ الخليفي، سبيكة ،  15

  . 17،العدد  9لية التربية بجامعة قطر ،مجلة البحوث التربوية ،السنة لدى عينة من طالبات ك
  

،االتجاهات نحو الفيزياء وقياسها ، منشورات جامعة )1989(ـ الخليلي ، خليل يوسف ،  16
  .، العدد األول ،سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، جامعة اليرموك5اليرموك ،مجلد 

التقويم والقياس في التربية ،مديرية المطبوعات الجامعيـة،  ) 1982(ـ الرفاعي ، نعيم ،  17
  . جامعة دمشق

، عالقة التحصـيل فـي   ) 2004(، زكريا احمد ، بلفقيه ، نجيب محفوظ ،  يالشر بينـ   18
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  . مادة العلوم بالعادات و االتجاهات الدراسية لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي
  

، مهـارات الـتعلم   )1993(،ريـاض ، أنـور ريـاض    , ـ الشيخ ، سليمان الخضري   19
واالستذكار و عالقتها بالتحصيل و الذكاء ودافعية التعلم ،  مجلة مركز البحـوث التربويـة   

  .،جامعة قطر 
،مكتبـة   5، التعلم نظريات و تطبيقات ، الطبعـة  ) 1998(أنور محمد ، ـ الشرقاوي ،  20

  .االنجلو المصرية ، القاهرة 
  

، التعلم وأساليب التعليم ، مستخلصـات البحـوث   ) 1996(ـ الشرقاوي ،  أنور محمد ،  21
  .والدراسات العربية ، الجزء األول ، مكتبة االنجلو المصرية 

  
، دراسة ألثر مقرر مهارات الدراسة واالستذكار علـى أداء  )1986(، ريتا ، ـ الصادق  22

،دار )4(طالبات مستجدات بقسم اللغة االنجليزية بإحدى كليات التربية ،المجلد األول ،الجـزء  
  .،  مجلة دراسات التربوية ، القاهرة)1ج(النهضة العربية، 

  
سية وعالقتهـا بـالجنس و التخصـص    ،العادات الدرا)1992(ـ الصراف ، قاسم علي ،  23

  ).9(حولية كلية التربية ،جامعة قطر ،العدد .والمستوى األكاديمي للطالب الجامعي في الكويت
  

، القياس و التقويم في التربية و التعليم ، دار الكتاب ) 2002(،                       ـ   24
  .الحديث ، القاهرة 

، مدخل علم النفس التعليمـي ،مطبعـة   )1998(ون ،ـ الصفطي ، مصطفى محمد و آخر25
  . ، القاهرةالجمهورية

نحـو    ت،عالقة عادات االسـتذكار و االتجاهـا  )2000(ـ العجمي ، مها بنت محمد ،  26
،  الدراسة و التحصيل الدراسي في المواد التربوية لدى طالبات كلية التربية للبنات باإلحسـاء  

  . ةالسعودي المملكة العربية
  

،التحصيل الدراسي وفق لعادات االسـتذكار  )2000(ـ العشيبي ، سعاد علي السنوسي ،  27
 ،سيـون  لة ماجستير غير منشورة ،جامعة قاواتجاهات الطلبة نحو الدراسة بكلية اآلداب ،رسا

  .ليبيا :بنغازي 
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ى طـالب  ،العادات الدراسية وعالقتها بالتحصيل لد)2006(، ـ العفنان ،علي بن عبدا هللا  28
  ).27(رسالة التربية و علم النفس ،العدد.المرحلة الثانوية في مدينة الرياض 

، مكتبـة  4التعلم دراسة نفسية ،تفسيرية ،توجيهية ،الطبعة ) .1977(ـ الغريب رمزية ،  29
  .االنجلو المصرية ، القاهرة 

  .المصرية ، القاهرة   ، التعلم ، مكتبة  االنجلو)1990(ـ الغريب ، رمزية ، 30
  

 ، عالقة العادات الدراسية الفعالة بالتفوق التحصـيل ، )1998(ـ الفاضل ، نوريه محمد ،  31
  .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة الخليج العربي 

  
وي ، مقياس عادات االستذكار  لطالب الجامعة والثان)ب ت (ـ الفرماوي ، حمدي علي ،  32

  .،مكتبة االنجلو المصرية 
  

، أبعاد عادات االستذكار في حالة تكرار سلوك الغش )2002(ـ الفرماوي ، حمدي علي ،  33
  ) .34(،العدد)12(لدى طالب الجامعة ، المجلة المصرية للدراسات النفسية ،المجلد 

  
علم النفس  ،المدخل في)2000(ـ الكبيسي وهيب مجيد ، والداهري، صالح حسن احمد ،  34

  .التربوي ،مكتبة إسكندرية العامة
، ظاهرة ضعف طـالب المرحلـة الثانويـة لمـادة     )1996(ـ المتوكل ، مهيد محمد ،  35

الرياضيات ،رسالة دكتوراه غير منشورة ، كليـة التربيـة ،جامعـة أم درمـان اإلسـالمية      
  .السودان:
  

دراسة ميدانية "ؤتة نحو علم النفس ،اتجاهات طلبة جامعة م)2007(ـ المحاميد ، شاكر ،  36
،العـدد  23، مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية ،المجلـد  "على عينة من  طلبة جامعة مؤتة 

  .األول
  

، دور االتجاهات في سـلوك اإلفـراد و الجماعـات    )1995(ـ المخزومي ، أمل على ، 37
  ).15(السنة )53(،مجلة رسالة الخليج العربي ،المجلد 

  
،العالقة بين المهارات اللغوية و )1998(،أنيس ،رـ المرسي ، محمد حسن ، وعبدا لناص  38

أنماط التعلم و التفكير و استراتيجيات التعلم لدى طالب الجامعة ،مجلة كلية التربيـة بـدمياط   
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  . ،جامعة المنصورة ،العدد التاسع و العشرون ،الجزء األول ،يوليو
  

،القياس و التقويم في التربية و علم النفس ، الجنادريـة  )2007(ـ النور ، أحمد يعقوب ، 39
  . للنشر و التوزيع ،عمان ، األردن

  
، المهارات الدراسـية بـين النظريـة و    )2002(والحموري، هند ، ـ الوهر، محمود ،  40

  .التطبيق ،القاهرة ،مكتبة الفالح للنشر و التوزيع 
  

،عادات االستذكار و عالقتها بالتحصيل الدراسـي لـدى   ) 1990(ـ بدير ، محمد نبيه ،  41
  .، الجزء الثاني 14طالب و طالبات الجامعة ،مجلة كلية التربية ،جامعة المنصورة ،العدد

  
، مكتبـة   مهارات طالب الجامعـة  ، القـاهرة   ،)1992(ـ جابر ، جابر عبد الحميد ،  42

  . النهضة العربية 
، سيكولوجية الـتعلم ونظريـات الـتعلم    ) 2001(،                                   ـ 43

  .،الكويت ،دار الكتاب الحديث 
، كراسـة تعليمـات   ) 1988(الشيخ ، سليمان الخضري ،,جابر   دـ جابر ، عبدا لحمي  44

  .مكتبة دار النهضة العربية.مقياس عادات االستذكار و االتجاهات نحو الدراسة ،القاهرة 
  

،معجم علـم الـنفس و الطـب    )1961(كفاني ، عالء الدين ،, دـ جابر ، جابر عبد الحمي45
  .صرية ، القاهرة ،دار النهضة الم4النفسي ،الجزء 

  
،العالقة بين األساليب )1988(، نـ جابر، جابر عبد الحميد ،عبد الحميد، محمد جمال الدي 46

المعرفية وكل من النمط المعرفي المفضل و العادات الدراسية و االتجاهات نحو الدراسـة و  
التحصيل لدى عينة من الطالب المرحلة الثانوية بدولة قطر ، دراسات نفسـية فـي مجـال    

  . لمعرفي االنفعالي ،جامعة قطر ،مركز البحوث التربوية ا
  

، عادات االستذكار وعالقتها ببعض سمات الشخصية )2008(ـ جبر، رضا عبد الرازق ، 47
و التحصيل الدراسي لدى طالب كلية التربية ،رسالة ماجستير منشورة ،جامعة المنصـورة،  

  .مصر : المنصورة . كلية التربية 
، فعالية برنامج لتنمية مهـارات الـتعلم و   )2009(ـ حجاج ، أحمد عبد المنعم إبراهيم ،  48
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  .االستذكار ، رسالة ماجستير في التربية ، كلية التربية ، جامعة عين شمس
  

،اإلسهام النسبي  لمهارات االسـتذكار و قلـق   ) 2006(ـ حسين ، محمد حسين سعيد ،  49
نحوه في التنبؤ باألداء األكاديمي لتالميـذ المرحلـة االبتدائيـة متفـاوتي      هاالختبار و االتجا

التحصيل ،المؤتمر الثالث والعشرين لعلم النفس في مصر و الخامس عشر العربي للجمعيـة  
  ) .2007فبراير  7ـ5(المصرية للدراسات النفسية كلية التربية ،جامعة المنصورة 

  
الدراسية لـدى مجموعـة مـن     تلعادات و االتجاها،ا)1985(ـ حسين ، محمود عطا ،  50

  ).2(رسالة الخليج العربي ،السنة الخامسة ،العدد.دراسة في التوجيه و اإلرشاد (الطالب 
  

دراسـة  "،العادات الدراسية لدى طلبة المرحلة الثانويـة  )1999(ـ حمود ، محمد الشيخ ،  51
  ).1(،العدد)15(مجلة جامعة دمشق ،المجلد "ميدانية في مدارس دمشق 

  
،اتجاهات طلبة الصف الثالث الثانوي العلمـي نحـو   )2001(ـ خيربك ، غادة ناصيف ،  52

دراسة ميدانية في مدارس مدينة دمشق "برامج التقوية وعالقتها بالتحصيل في مادة الرياضيات 
  .منشورة  رسالة دكتوراه في التربية ،غير الرسمية و الخاصة ،

الـدار الدوليـة   ، ذخيرة علوم النفس ،المجلد األول ،القاهرة ،)1988(ـ دسوقي ، كمال ،  53
  .للنشر و التوزيع 

  
، عادات االستذكار و عالقتهـا بالتحصـيل   )2000(ـ راشد ، أنور احمد عيسى محمد ،  54

الدراسي و مستوى الطموح و مستوى القلق لدى طالب الشهادة الثانوية ،بحـث مقـدم لنيـل    
  . السودان :رجة دكتوراه الفلسفة ،كلية التربية ،جامعة أم درمان اإلسالمية ،الخرطوم د
  

  ، اتجاهات طلبة جامعة الكويت نحو مستقبلهم في )2002(ـ رحمة ، أنطوان ، 55
مجاالت الدراسة و العمل و الدخل ، مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية و علـم الـنفس ،   

  .كلية التربية ، جامعة دمشق  2002لعدد الثاني تموز المجلد األول ـ ، ا
  

ـ ) 2001(،  عـ رزق ، محمد عبدا لسمي  56 فـي دراسـة مهـارات     ة، االتجاهات الحديث
واإلنسانية، المجلد الثالـث عشـر    ةمجلة أم القرى للعلوم التربوية و االجتماعي  ،االستذكار 
  .،ربيع األول  ي،العدد الثان
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،تنمية عادات االستذكار من مرحلة الروضة إلى نهايـة المرحلـة   ) 1981(، ـ ريكمان 57
  .الثانوية و خالل المرحلة الجامعية ،ترجمة سناء محمد سليمان ،القاهرة

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس ،المجلد األول ،العدد الثاني تمـوز ،كليـة   "
  . التربية ،جامعة دمشق 

  
،تقويم المعلمين و الطلبة لواقع البرامج التلفزيونية  التعليمية ،  )1997(، حامد ،ـ زهران  58

  .رسالة ماجستير غير منشورة ،اربد ،جامعة اليرموك 
  

، عادات االسـتذكار فـي عالقتهـا بالتخصـص     )1990(السيد عبد القادر ، زيدان ، ـ  59
جامعة الملـك  . ومستوى التحصيل الدراسي في الثانوية العامة لعينة من طالب كلية التربية 

الجـزء الثـاني ،القـاهرة ،    . بحوث المؤتمر السنوي السادس لعلم النفس في مصر . سعود 
  .الجمعية المصرية للدراسات النفسية 

  
ر ،القـاهرة ،دار  دليل إرشادي لتحسـين االسـتذكا   ،)2003(ـ سعفان ، محمد إبراهيم ،  60

  .الكتاب الحديث 
،العالقة بين عادات االستذكار و مهاراته وبعض ) ـ أ  1988(ـ سليمان ، سناء محمد ،   61

لدى تالميذ المرحلة االبتدائية فـي دراسـات فـي عـادات      ةالعوامل الشخصية و االجتماعي
  .االستذكار و مهاراته  ، القاهرة  ، دار الكتاب 

  
،عادات االستذكار و مهاراته لـدى تالميـذ المرحلـة    )1988(ـ سليمان ، سناء محمد ،  61

اإلعدادية في عالقته ببعض العوامل الشخصية و االجتماعية ،بحوث المؤتمر الرابـع لعلـم   
  .النفس في مصر ،الجمعية المصرية للدراسات النفسية 

  
ادات االستذكار لـدى بعـض تالميـذ    ، دراسة لتنمية ع)1989(،                    ـ   62

  . ، النهضة المصرية العامة للكتاب  11العدد  3المدرسة االبتدائية ،مجلة علم النفس ،السنة 
  

مكتبة عـالم  ،عادات االستذكار و مهاراته الدراسية السليمة ،)2005(،                 ـ   63
  . القاهرة،
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لتطبيـق ،دار المعرفـة   تماعي بين النظرية وا،علم النفس االج)2004(ـ شفيق ، محمد ،  64
  . الجامعية 

  
 

، قلق االختبار فـي موقـف اختبـاري ضـاغط     )1992(احمد عبد اللطيف ، عبادة ، ـ 65
وعالقته بعادات االستذكار و الرضا عن الدراسة و التذكر و التحصيل الدراسي ،مجلة كليـة  

   .، جامعة اإلمارات العربية المتحدة 8،العدد  7 ةالتربية السن
  

مركـز   القاهرة ، ، المذاكرة الصحيحة طريقة إلى التفوق ،)2001(،                  ـ 67
  .الكتاب للنشر 

  
، دراسة االتجاهات النفسية بين النظرية والتطبيـق  ) 2003(،أسيا الصادق  ،لعبدا لعا ـ  68

كلية اآلداب ، جامعة الفاتح ،  ، التجاهات المعلمين نحو الذات و نحو المهنةـ دراسة تطبيقية 
  .منشورات مكتبة طرابلس  العلمية العالمية ،طرابلس ، ليبيا 

، دليل عمل األخصائي ) 2003(،  هشام إبراهيم ، وعبد اهللا،محمد السيد  نعبدا لرحمـ   69
  .النفس المدرسي ،مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية ،القاهرة

   
 ط،كيف تستذكر و تتفـوق  .سيكولوجية المذاكرة  ،)1993(،محمد كامل ، دعبدا لصمـ   70

  .اإلسكندرية ،دار الدعوة ).2(
  

القاهرة ،مكتبة  النهضة ).2(ط ،،علم نفس التعلم)1996(، ر، محمد عبدا لقادرعبدا لغفاـ   71
  .المصرية 

،االستراتيجيات المعرفية المستخدمة في تعلـم  )1995(، فتحي عبد الحميد ،رعبد القادـ   72
المهام وعالقتها بعادات االستذكار لدى طالب كلية التربية ،جامعة الزقـازيق ،مجلـة كليـة    

  . زهر ،القاهرة ، جامعة األ48التربية ،العدد
  

،مهارات التعلم و االستذكار للمتفـوقين عقليـا و   )1996(، محسن محمد ، يعبدا لنبـ   73
بحوث و دراسات المؤتمر السنوي الثاني ".دراسة مقارنة"العاديين من طالب المرحلة الثانوية 

  .لقسم علم النفس التربوي ،كلية التربية ،جامعة المنصورة 
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،مهارات التعلم واالستذكار للمتفوقين عقليا و العاديين مـن  )1996(،محمد ، يعبدا لنبـ   74
طالب المرحلة الثانوية ،المؤتمر السنوي لقسم علم النفس التربوي ،كليـة التربيـة ،جامعـة    

  المنصورة 
  
  

،تحصيل الطالب كنـاتج ألسـلوبه المعرفـي و    )1993(، محمد كامل ، دعبدا لموجوـ   75
  .،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة عين شمس مهارات استذكاره 

  
،البنية العاملية لسلوك االستذكار لدى عينة من طالب )1996(،                        ـ   76

الجامعة في ضوء متغيري الجنس و التخصص ،مجلة البحث في التربية وعلم النفس ،المجلد 
  ) .3(،العدد)19(
  

، مستوى التطلع وعالقته بعادات االستذكار مجلـة  )1992(، هانم علي ، دعبدا لمقصوـ   77
  .،يناير 18كلية التربية بجامعة المنصورة ،العدد

عمـان مكتبـة   . ،علم النفس العام )1981(ـ عدس ،عبد الرحمن ، توق ، محي الدين ،  78
  ..األقصى 

  
الدراسية لدى مجموعة من الطالب  تا،العادات واالتجاه) 1985(حسن محمود ،عطا ، ـ 79

، 14العـدد   5دراسة في التوجيه و اإلرشاد الطالبي ،مجلة رسالة الخليج العربـي ،السـنة   
  .الرياض 

دراسـة  "، اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية نحو التعليم المختلط )2006(ـ علي ، عيسى ،  80
  .،العدد األول ) 22(مشق ،المجلد مجلة جامعة د"مقارنة في ثانويات مدينة بدمشق العامة 

 ريةداإلسـكن ، فن المذاكرة و التوافق بـين األطفـال ،  ) 2006(ـ غانم ، محمد حسن ، 81
  . ،المكتبة المصرية 

  .،سيكولوجية التعلم و التعليم الصفي ،عمان ،دار الشروق )1998(ـ قماطي ، يوسف ، 82
،اتجاهات طلبة جامعة السلطان قابوس نحـو  )2004(،ـ كاظم ،علي  والمعمري، خوله   83

  .مسقط ،سلطنة عمان . 5علم النفس ،مجلة العلوم التربوية و النفسية ،العدد
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، عادات االستذكار و عالقتها بالتحصيل الدراسي )1999(ـ كرار ، نوال كرار احمد ،  84 
ماجستير غيـر منشـورة   رسالة  لدى طالب و طالبات المرحلة الثانوية بمحافظة الخرطوم ،

  .،كلية التربية ،جامعة الخرطوم 

، تحليل البـارامتري لـبعض عـادات االسـتذكار و     ) 1986(حمدي حسن ، محمد، ـ 85
  .،بحث غير منشور ، جامعة المنيا ، كلية التربية  لدراسية لدى أبناء التعليم العاماالتجاهات ا

  .،نظريات التعلم ،عمان ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ) 2004(ـ محمد ، محمد جاسم ، 86
  

،سـيكولوجية العالقـات االجتماعيـة، دار المعرفـة     )1990(ـ محمود ، عمر ماهر ،  87
  .الجامعية، اإلسكندرية 

  
الدراسية بين  تدراسة مقارنة في العادات و االتجاها ،)1983(محمود عطا ، ـ محمود ،  88

  .رسالة الخليج العربي ، العدد العاشر ،السنة الثالثة .المتفوقين و العاديين و المتأخرين دراسيا 
  

، اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية نحو التعليم الثـانوي  )1998(حنان يوسف ،مسعود ،ـ  89
في محافظة السـويداء   العام والفني و المهني و عالقتها بالتحصيل الدراسي  ، دراسة ميدانية

  .  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،  كلية التربية ، جامعة دمشق 
  

،علم النفس االجتماعي ،كليـة اآلداب ،جامعـة   )ـ ت ب  (خليل ميخائيل ،معوض ، ـ  90
  .اإلسكندرية ،مركز إسكندرية للكتاب 

،علم النفس التربوي للمعلمـين ،كليـة التربيـة    )1991(، ممحمود عبدا لحليمنسي ، ـ   91
  .،جامعة اإلسكندرية ،دار المعرفة الجامعية ،الطبعة األولى 

  
،عالقة مهارات التعلم و الدافع المعرفي بالتحصيل الدراسي ) 2000(، سبيكة ،الخليفيـ   92

  . 17،العدد  9ة ،السنة لدى عينة من طالبات كلية التربية بجامعة قطر ،مجلة البحوث التربوي
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  المالحق         
  

  أعضاء لجنة التحكيم ) 1(الملحق رقم 
  

  جامعة  اسم األستاذ  ت
  سجامعة قار يون  عبد العزيز محمد مفتاح   1
  سجامعة قار يون   المنصوري سالم الشريف  2
ـ   معبدا لكـري   3  يالجـو يل

  عبدالعالي
  سجامعة قار يون

  سجامعة قار يون  أديب الخالدي  4
  أكاديمية الدراسات العليا   محمد المهدي   5
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  آراء المحكمين في مدى صالحية فقرات المقياس) 2(ملحق رقم 
  كلية اآلداب/ جامعة قار يونس 
   المحترم: .............................................. األستاذ الفاضل 
  بعد التحية ،،،، 

االتجاهات نحو الدراسة وعالقته بعادات االستذكار لـدى  ( يقوم الباحث بدراسة تحت عنوان 
  ) عينة من طالب الثانويات التخصصية بمدينة المرج 

  : وتكمن أهداف الدراسة في اآلتي 
الكشف عن طبيعة العالقة بين االتجاهات نحو الدراسة وعادات االسـتذكار لـدى عينـة     –1

  . الدراسة 
  . في مستوى االتجاهات نحو الدراسة ) إناث / ذكور ( رفة فروق النوع مع –2
  .في مستوى عادات االستذكار لدى عينة الدراسة ) إناث / ذكور ( معرفة فروق النوع  –3
في مستوى االتجاهات نحو الدراسة لدى عينة ) أدبي / علمي ( معرفة فروق التخصص  –4

  . الدراسة 
  في مستوى عادات االستذكار لدى عينة الدراسة ) أدبي / علمي ( معرفة فروق التخصص  –5

ونظراً لما عهدناه فيكم من خبرة واختصاص في هذا المجال يود الباحث االسـتنارة بـآرائكم   
فـاتن  ( وهو مقياس أعدته ) مقياس االتجاهات نحو الدراسة ( القيمة في تقويم فقرات كل من 

عبارة أنتضمت في محـورين  )  50( ياس يتكون من وهذا المق) فارووق عبد الفتاح موسى 
  : هما 

  . الرضا عن الدراسة  – 2تقبل المعلمين  – 1
الذي أعـده  ) مقياس عادات االستذكار لدى طالب الجامعة والثانوية ( أما المقياس اآلخر فهو 

  : عبارة أنتضمت في المحاور التالية )  72( ويتكون من ) حمدي علي الفرماوي(
  . العمل المرتبطة بعملة االستذكار  طرق – 1
  . عادات ترتبط بوقت ومكان االستذكار  – 2
  . مشكالت ترتبط بعادات االستذكار  – 3
  . عادات ترتبط باإلعداد لالمتحانات وأدائها  – 4

وقد قام الباحث بوضع فقراته في صورة فقرات صالحة وغير صالحة والتعديل الذي تحتـاج  
 انتماءإليه ومالحظات على هذه الفقرات ويأمل الباحث األستاذ إلى وجهات نظركم بخصوص 

  . الفقرات الصالحة لهذه الموضوع 
  ولكم وافي االحترام وجزيل الشكر 

  الباحث                                                                 
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  مقياس االتجاهات نحو الدراسة بعد التعديل ) 3(ملحق رقم 
  كثيرا  أحيانا  نادر  الفقرات  ت
        اشعر إن المعلمين ال يفهمون متطلبات  ورغبات الطالب   1
        يؤدي عدم حبي لبعض المعلمين إلى إهمال واجباتي المدرسية   2
  هناك فرق بين المعلمين في معاملتهم للطالب  3

  
      

أرى إن محتويات بعض المواد الدراسية التي أتناولها بعيـدة    4
  عن واقع المجتمع 

      

  يشاركني المعلم في حل مشاكلي الشخصية   5
  

      

        حيث يتعذر على الطالب فهمهابعض المواد الدراسية صعبة   6
اعتقد إن أسهل طريقة للحصول على درجات مرتفعـة هـي     7

  الموافقة على كل شيء يقوله المعلم
      

  افقد االهتمام بدراستي بعد العام الدراسي بأيام قليلة  8
  

      

  أرى إن محتوى المواد الدراسية يتناسب مع مستوياتنا  9
  

      

        أفكارهم  نلديهم أفق ضيق وال يغيرواشعر إن المعلمين   10
  أجد صعوبة في التركيز في المواد التي ال أميل لها  11

  
      

        يستخدم المعلمون كلمات ال استطيع فهمها عند شرح الدروس   12
أذا لم أكن أحب مادة معينة فعال فأنني اجتهد لمجرد النجـاح    13

  فيها
      

  للدروسإن المعلمين ال يعطون شرح كافي   14
  

      

  معظم المعلمين يتمتعون بصفات تجعلهم أصدقاء لنا   15
  

      

اشعر بالقلق وعدم االرتياح بشان مـا أريـد دراسـته  فـي       16
  بعد انتهاء دراستي المدرسية . المدرسة وما أريد أن التحق به
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        اشعر بان المعلمين يتسمون بالصرامة الشديدة   17
  المواد الدراسية في المدرسة أحس باالرتياح من معظم  18

  
      

  يبذل معظم المعلين الكثير من الجهد في تدريسهم لنا   19
  

      

أرى إن المواد الدراسية كثيرة بحيث ال تسمح لنا بممارسـة    20
  األنشطة الرياضية 

      

  بعض المواد الدراسية تساعدني في حل مشكالتي  21
  

      

اعتقد بان قضاء وقت جميل ومشاركة اآلخرين المرح بالحياة   22
  أكثر أهمية من الدراسة 

      

اعتقد إن المعلمين يميلون إلى التحدث أكثر من أالزم أثنـاء    23
  الحصة 

      

        بعض المواد الدراسية تساعدنا على العمل الجماعي   24
المشـكالت  اعتقد إن المعلمين يميلون  إلى تجنـب مناقشـة     25

  واإلحداث اليومية مع طالبهم
      

        أجد صعوبة في تركيز انتباهي الستيعاب كل المواد الدراسية   26
اشعر إن المعلمين يعطون نفس القدر من االهتمام والمساعدة    27

  لكل طالب 
      

أعاني من شرود ذهني داخل الفصـل فـي بعـض المـواد       28
  الدراسية 

      

إن التوضيحات واألمثلة والشرح التي يقوم بهـا المعلمـون     29
  تكون رديئة ومن الصعب فهمها

      

اشعر إن المعلمين يميلون إلى اإلقالل مـن شـان طالبهـم      30
  من أخطائهم االمتخلفين و يسخرون

      

بعض المواد الدراسية تكون مملة لدرجة إنني اقضي الحصة   31
  في األحالم اليقظة بدال من اإلنصات للمعلم 

      

اشعر إن المعلمين يجعلون الدروس صعبة جدا بالنسبة للطالب   32
  المتوسط 
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        اشعر أنني ادرس المواد التي ال تجعلني أتفوق   33
أحس بالضيق نحو بعض المواد الدراسية بسبب الطريقة التي   34

  تتبع في تدريسها 
      

اشعر إن المعلمين يفكرون في درجات الطالب أكثـر ممـا     35
  يفكرون في الهدف األساسي للمدرسة 

      

  أحاول أن أكون أكثر ميال لكل المواد التي ادرسها   36
  

      

اعتقد إن الطالب الذين يسالون المعلم ويشاركون في المناقشة   37
  أثناء الحصة يحاولون تحسين عالقاتهم بالمعلم 

      

اشعر إن بعض المعلمين ال يسمحوا لنـا بمناقشـتهم داخـل      38
  الفصل

      

معظم المواد الدراسية التي أتناولها تتماشى  مـع متطلبـات     39
  العصر الحديث 

      

اعتقد إن أجدى طرق الحصول على درجات مرتفعـة هـي     40
  التودد إلى المعلمين 

      

  األفضل لي أن  اترك المدرسة والتحق بعمل ما  41
  

      

اشعر انه في معظم األحيان يستحيل على الطالب المتوسـط    42
  أداء كل الواجبات المنزلية 

      

  أرى إن العالقة بين المعلمين والطالب عالقة حسنة    43
  

      

اشعر إن األشياء التي تدرس في المدرسة ال تسـاعد علـى     44
  مواجهة مشكالت الحياة

      

التي يستخدمها المعلمون هي  ةاشعر إن طرق التدريس الرديئ  45
  من األسباب لغش الطالب في االمتحان 

      

  أتوقع إن الطالب ال يحبون معظم المعلمين   46
  

      

أجد لدى معظم المعلمين حب التعاون مع أولياء األمور لحـل    47
  مشكالت الطالب 
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اشعر في اغلب األحيان إن بعض المواد الدراسية تحتاج إلى   48
  زيادة فترة التدريب العملي لها حتى نفهمها جيدا 

      

أجد لدى البعض المعلمين من يفتقد إلى صـفات الشخصـية     49
  القوية 

      

المعلمين يجعلون المواد التي يقومون بتدريسها شيقة اشعر إن   50
  و ممتعة  له

      

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



152 
 

  
  

  مقياس االتجاهات نحو الدراسةتعليمات 
  

  :......................................................اسم الطالب 
  

  :المدرسة 
  

  :تاريخ الميالد
  

  :الجنس
  

  :التخصص
  

  :الصف
  
  

(/) المطلوب منك في هذا االختبار ملء الفراغ المقابل للفقرة المكتوبة وذلك بوضع عالمـة  
  أمام الرأي الذي توافق عليه مثال 

  
  كثيرا  أحيانا  نادرا   الفقرة  ت
        أتصفح الدرس أوال قبل ا ن اقرأه بالتفصيل  
  

إجابات صحيحة وأخرى خاطئـة  و إنمـا    اعلم أن هذه اإلجابات التي ستقررها ال توجد بها
  الصحيح هو الذي يعبر عن رأيك

  مع جزيل الشكر 
 الباحث              
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  بعد التعديل   الجامعة والثانوية عادات االستذكار لدى طالب) 4(ملحق رقم 
  أبدا  نادرا  أحيانا  دائما   العبارات  ت
          .أفضل تدوين مالحظات معينة أثناء االستذكار   1
          . أفضل تلخيص الدرس أو المحاضرة أثناء االستذكار   2
أقوم بقراءة الدرس أو المحاضر مقدماً قبل شرح المـدرس    3

  .أو المحاضر 
        

أسير على جدول زمني في المذاكرة على األقل في نهايـة    4
  .العام الدراسي 

        

أميل إلى المذاكرة المتواصلة دون أن يتخللها فترات راحـة    5
  .ترفيه أو 

        

من الصعب أن أنتظم في استذكار دروسي من بداية العـام    6
  . الدراسي 

        

          . أقوم بمذاكرة دروسي بطريقة عشوائية غير مخططة   7
يصعب على المواظبة على أداء واجبـاتي الدراسـية أوالً     8

  .بأول 
        

أقوم بتدوين مالحظات معينـة أثنـاء شـرح المـدرس أو       9
  . المحاضر 

        

          .أتصفح الدرس أوالًَ قبل أن أقرأه تفصيالً   10
          .أقوم بحل األمثلة أو األسئلة أثناء المذاكرة   11
أقوم بمراجعة الدرس أو المحاضرة السابقة قبل بداية درس   12

  .جديد أو محاضرة جديدة 
        

أقتصر في استذكاري للدرس أو المحاضرة على األفكار أو   13
  .النقاط الرئيسية 

        

إن اإلجابة على األسئلة ما أو حل أمثلة معينة أثناء المذاكرة   14
  . غير مفضل بالنسبة لي 

        

مراجعة الدرس أو المحاضرة بعـد مذاكرتـه أمـر غيـر       15
  . مرغوب بالنسبة لي 

        

تلخيص الدرس أو المحاضرة أثناء استذكاره من األشـياء    16
  . غير المفضلة بالنسبة لي 
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          . أسترجع الدرس أو المحاضرة صامتاً بعد مذاكرته مباشرة   17
أقوم بالتركيز على النقاط أو األفكار الرئيسية بعد مـذاكرة    18

  . الدرس أو المحاضرة 
        

          .كل فقرة أثناء المذاكرة أبحث عن الجمل الرئيسية في  19
أقوم أثناء المذاكرة باستخالص أسئلة وأبحث لها عن إجابات   20

 .  
        

األمثلة التي يشير إليها المدرس أو المحاضر ، غير هامـة    21
  . بالنسبة لي أثناء االستذكار 

        

تدوين مالحظات معينة أثناء المذاكرة ، أمر غير مرغـوب    22
  .  بالنسبة لي 

        

          . أميل إلى مجرد ملء ورقة اإلجابة أثناء االمتحان   23
          . أعتمد على مراجعة الملخص فقط قبل االمتحان   24
أناقش النقاط الصعبة التي تواجهني أثنـاء المـذاكرة مـع      25

  . المدرس أو المحاضر 
        

          . أهتم باألشكال والرسوم البيانية والتوضيحية أثناء المذاكرة   26
أميل إلى تلخيص الدرس أو المحاضرة في شكل نمـاذج أو    27

  . جداول أو رسوم بيانية 
        

أفضل مراجعة المنهج قبل االمتحان فقط في ضوء أسـئلة    28
  . األعوام الماضية 

        

          . أختار أجزاء معين من المنهج لمذاكرتها قبل االمتحان  29
أجد صعوبة في التعبير عن نفسي أثنـاء االمتحـان رغـم      30

  . معرفتي باإلجابة 
        

          .أجد صعوبة في تحديد اإلجابة أثناء االمتحان   31
أهتم باألمثلة والتوضيحات التي يرسـمها المـدرس علـى      32

  السبورة
        

          . ألخص في ذهني النقاط أو األفكار الرئيسية أثناء المذاكرة  33
  

          . دروسي في مكان ثابت بالمنزل  أذاكر  34
          .فترة استذكاري وقت معين للراحة أو الترفيه  يتخل  35
        أثناء اإلجابة على االمتحانات أجد نفسي أتـذكر فقـط     36
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  . النقاط الرئيسية للموضوع مع نسيان التفاصيل 
          من الصعب أن أجد وقتاً لمراجعة اإلجابة أثناء االمتحان   37
من الصعب االهتمام بقواعد اللغة العربية أثناء اإلجابـة    38

  . على االمتحان 
        

أستذكر دروسي في ضوء توقعات المدرس أو المحاضر   39
  . عن طبيعة أسئلة االمتحانات 

        

          . أحدد وقتاً معيناً للمذاكرة من بداية العام الدراسي   40
          . أذاكر في أي مكان متاح بالمنزل   41
          . أستذكر دروسي بعيداً عن حجرة النوم   42
          . أجد صعوبة في التركيز أثناء المذاكرة   43
          . أتردد في توجيه أي أسئلة أثناء الدرس أو المحاضرة   44
أكره بعض الحصص أو المحاضرات التي يطلب فيهـا    45

  . المدرس أو المحاضر مني اإلجابة عن بعض األسئلة 
        

أعتقد أن حصولي على درجات منخفضة في مواد معينة   46
  . يعود إلى أسلوب غير سليم في المذاكرة 

        

          . أؤدي واجباتي الدراسية يومياً مهما كانت الظروف   47
          . أفضل التركيز في المذاكرة قرب نهاية العام الدراسي   48
التوتر النفسي قبل وأثناء االمتحانات ، أمر غيـر وارد    49

  . بالنسبة لي 
        

أستطيع أن أصل إلى اإلجابة المباشرة بسـهولة أثنـاء     50
  . االمتحان 

        

تراودني أحالم اليقظة عن الـزواج وخطـط الـزواج      51
  . المستقبل أثناء المذاكرة 

        

        .  أشعر بعد جدوى المذاكرة في تحقيق أهدافي المستقبلية   52
          أجد صعوبة في تذكر ما أستذكره باألمس   53
أهتم بقواعد اللغة العربية فـي إجـابتي علـى أسـئلة        54

  . االمتحان 
        

أنتهي من اإلجابة على األسئلة المطلوبـة فـي الوقـت      55
  المحدد لالمتحان 
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          .أحرص على مراجعة إجابتي قبل تسليم ورقة اإلجابة   56
تعودت على تقسيم الوقت المقرر على األسئلة المطلوب   57

  .اإلجابة عليها في االمتحان 
        

          . أجد نفسي متعباً أو شبه نائم حين أحاول المذاكرة  58
تعودي على االستذكار مـع مجموعـة مـن الـزمالء       59

  . يحرمني تنظيم وقتي كما أريد 
        

          . يؤثر حبي أو كرهي للمادة الدراسية على مذاكرتي لها   60
          . أتناقش مع زمالئي حول األسئلة المتوقعة   61
          .ورقة اإلجابة بشكل يجذب المصحح أفضل تنظيم   62
إجابتي على أسئلة االمتحانات تتضمن معلومـات مـن     63

  . مراجع أخرى باإلضافة إلى الكتب المقررة 
        

أستذكر دروسـي دائمـاً علـى اعتبـار أن تصـحيح        64
  . االمتحانات يتم بطريقة عادلة 

        

حبي أو كرهي لبعض المدرسين أو المحاضرين يجعلني   65
  . أقبل على مذاكرة المواد التي يدرسونها أو ابتعد عنها 

        

أعتقد أن أسهل الطرق للنجاح هو أن توافق على كل ما   66
  . يقوله المدرس أو المحاضر 
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  عادات االستذكار مقياس تعليمات

  
  :......................................................اسم الطالب 

  
  :المدرسة 

  
  :تاريخ الميالد

  
  :الجنس

  
  :التخصص

  
  :الصف

  
  

(/) المطلوب منك في هذا االختبار ملء الفراغ المقابل للفقرة المكتوبة وذلك بوضع عالمـة  
  أمام الرأي الذي توافق عليه مثال 

  
  أبدا  نادرا  أحيانا  دائما  الفقرة  ت
          أتصفح الدرس أوال قبل ا ن اقرأه بالتفصيل  
  

اعلم أن هذه اإلجابات التي ستقررها ال توجد بها إجابات صحيحة وأخرى خاطئـة  و إنمـا   
  الصحيح هو الذي يعبر عن رأيك

  مع جزيل الشكر 
  الباحث              
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Abstract 

 
to the study The title of the study trends and their relationship 

habits of high school students recall the specialized city 
Meadow Among the objectives pursued by the study: 
A disclosure of the nature of the relationship between attitudes  
toward the study habits and recall in a sample of the study. 

out the differences by gender (male / female) in the level 2 Find 
of attitudes towards the study of a sample of the study. 
3 knowledge of the differences by gender (male / female) in the 
level of recall habits among a sample of the study. 

rences according to specialty (scientific 4 knowledge of the diffe
/ literary) about trends in the level of study in a sample of the 
study. 
5 knowledge of the differences according to specialty (scientific 
/ literary) in the level of recall habits among a sample of the 
study. 

researcher used, the descriptive method Relational, and a The 
community study in high school students specialized city of 
Meadow, and the sample size (165) students, of whom (65) 
students and (100) students, of whom (55) students from the 

course literature, was  d (110) of studentspath of scientific an
chosen the way random, and they were tools of the study in the 

-measurement of attitudes towards the study of Fatin Abdel
Fattah, which consists of (50) is the front of each phrase three 

ometimes, often) and scale habits recall alternatives are (rarely, s
) in front of each  of Hamdi Faramawi, which consists of (72

phrase and a four alternatives are (always, sometimes, rarely, 
never). 
The researcher used multiple methods in the statistical 

in:treatments were represented  
calculate the mean and standard deviation -1   
test (t) -2   
Pearson's correlation coefficient -3  

The study found the following results: 
1 There are no statistically significant relation between attitudes 
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ng to the type towards the study and habits of recall accordi
(male / female) as well as the students in the department 
literature, while the relationship was strong and function when 
students in the department of scientific and statistically 
significant (0.567) at the level of significance (0.01). 

oes not exist statistically significant differences between 2 d
males and females in attitudes towards the study. 
4 does not exist statistically significant differences between 
males and females in the habits of recollection. 

ferences according to the trends 3 no statistically significant dif
towards specialization in the study for the benefit of any 
scientific specialization that students excel on the track of 
scientific students and students of literary path in attitudes 

nificant (0.008) at the level towards the study and statistically sig
of significance (0.01). 
5 No differences exist between students and the path of 
scientific students of the path in the literary habits of 
recollection. 

 
And reach a researcher at the end of the study a set of 

as well as a set of proposals for future studies recommendations, 
in the same area.  
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